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What does ‘Single’ means ? 

เมื่อความโสด ไม่ได้เป็นแค่เรื่องส่วนตัว

ประชากร ‘คนโสด’

ธุรกิจเพื่อคนโสด

How To อยู่อย่าง โสดๆ ให้มีความสุข

โสด สัตว์ๆ 

มีไอเท็มนี้ติดตัว แล้วจะติดจายยย!

เมื่อความโดดเดี่ยว เป็นสิ่งเดียวที่เรามี

โสดดี

In a relationship

Review

Release me

My space

TK voice



 เมื่อนึกความโสด คุณนึกถึงความโดดเด่ียวหรือ
อิสรภาพ?
 คนจ�านวนไม่น้อยมองความโสดเป็นเรื่องน่ากลัว 
เป็นความเปลี่ยวเหงา หรือเห็นความโสดเป็นภาวะที่
ต้องเอาชนะ ต้องก้าวผ่านมันไปสู่การมีคู่ครองให้ได้! 
ในขณะเดียวกัน ก็มีประชากรอีกไม่น้อยที่ชื่นชมบูชา
ความโสด ‘เลือก’ ที่จะโสด และไม่ได้เห็นว่าการอยู่
เป็นโสดเป็นเรื่องร้ายแรง เป็นความบกพร่องของคน
คนหนึ่งที่หาคนมาเดินควงไม่ได้แต่อย่างใด แถมยัง
สามารถทีจ่ะโสดอย่างมีความสุขและโสดอย่างม่ันคง
ได้ด้วยซ�า้ ชาว Read Me สังเกตเห็นปรากฏการณ์
ความโสดที่ก�าลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นี้ และได้ตั้งใจเลือก
มาเป็นประเด็นหลักในนิตยสาร Read Me เล่มที่ 34 
เพือ่เปิดมมุมองเกีย่วกบัความโสด ทัง้นยิามความโสด
อันหลากหลาย และท�าความเขา้ใจกับสถานภาพของ
คนโสดในปัจจุบัน นอกจากนี้เรายังรวบรวมเกร็ดเล็ก
เกรด็นอ้ยเก่ียวกับความโสด และแนวทางทีป่ระชากร
ชาวโสดจะได้ใชช้วิีตโสดๆ อย่างมีความสุขและภาคภมิู
ท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทุกวี่ทุกวัน

 “เราอยากจะเห็นนิตยสารสักเล่ม ที่พูดถึงเร่ือง
ความโสดในเดือนกุมภาพันธ์” กองบรรณาธิการ
ทุกคนเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ ด้วยเดือนกุมภาพันธ์ที่
อบอวลไปด้วยความหอมหวานของความรัก น่าจะมี
แนวคิดที่เกี่ยวกับความโสดเพื่อบอกว่า ความโสดก็มี
ความสขุไมต่่างกับใคร หรือความโสดก็ทกุขไ์ด้ไมต่่าง
กัน เราริเริ่มจัดท�านิตยสารเล่มนี้ไม่เพียงแค่ยืนข้างๆ 
คนโสดเท่านั้น เรายังรวบรวมเนื้อหา สาระ และความ
น่าสนใจไว้อย่างตั้งใจและพูดด้วยส�าเนียงอ่อนโยน 
 ไม่ว่ารัก หรือไม่รัก ไม่ว่ามีคนเคียงข้าง หรือเดิน
คนเดียวอย่างมั่นคง เดือนกุมภาพันธ์ก็ยังเป็นเดือน
ที่น่ายินดี ยินดีด้วยกับความรักที่ดี และยินดีกับความ
สันโดษที่สงบสุข

 สวัสดีเดือนแห่งความรักค่ะ 
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 คําว่า ‘โสด’ อาจเป็นเพียงคําสั้นๆ ซึ่งเรามี
ความเข้าใจร่วมกัน แต่คร้ันจะถามหาคํานิยาม
ที่แท้จริงของคําคํานี้อาจจะต้องกุมขมับ ถ้าหาก
เดินไปถามหาความหมายของคําว่าโสดจากคน 
5 คน อาจเป็นไปได้ที่คนทั้ง 5 คน จะให้คํานิยาม
ทีแ่ตกตา่งกนัออกไป แตล่ะคนอาจมมีมุมองการ
รบัรูแ้ละความเขา้ใจในคาํคาํนีแ้ตกตา่งกนัไปตาม
ปัจจัยต่างๆ ผู้ใหญ่วัยกลางคนอาจจะนิยามคํา
ว่าโสดต่างกับเด็กวัยรุ่น หรือแตกต่างไปตาม
ฐานคิดของแต่ละบุคคล เช่น นักกฎหมายอาจ
ให้นิยามแตกต่างจากนักมานุษยวิทยาก็เป็นได้ 
 ‘โสด’ อาจกําลังรอให้เราไปค้นหาและ
ทําความรู้จักมากกว่าที่เราเคยรู้จัก ถ้าเช่นน้ัน
อยา่รอชา้ มาทาํความรูจ้กักบันยิามอนัหลากหลาย
ของความโสดกัน

 ถา้หากคณุเปิดพจนานกุรมเล่มหนา พลกิไปท่ี
หมวดตัวอักษร ส. เสือ ก็จะพบความหมายของ
คําว่าโสดดังนี้ 
 “โสด น. กระทงความสว่นหนึง่, สว่น, แผนก, 
เช่น อีกโสดหนึ่ง. ว. ทีเดียว; เดี่ยว, โดด, ไม่มีคู่, 
ยงัไมม่สีามหีรอืภรรยา, เชน่ ชายโสด หญงิโสด.” 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542)

 ภาวะความโสดจะไมส่ามารถปรากฏขึน้มาได้ 
หากไมม่บีคุคลใหผ้นกึแนบในรปูแบบของสถานะ 
ซึ่งความหมายของ ‘คนโสด’ พจนานุกรมระบุไว้
ดังนี้
 “คนโสด น. ชายหรอืหญงิทีย่งัไมไ่ด้แต่งงาน 
มักใช้หมายถึง ชายโสด.” (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2542)

 จะเห็นได้ว่า คําว่าโสดนั้นมีความหมายในแง่
ที่เป็นคําศัพท์ที่เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ และ
ความหมายในเชิงความสัมพันธ์ทางสังคมท่ี
หมายถึง การไม่มีคู่หรือยังไม่มีสามีหรือภรรยา 
จะพบวา่การทีร่าชบณัฑติยสถานใหค้วามหมาย
นี้เป็นไปในรูปแบบที่เป็นทางการ ความหมายที่
ระบุว่ายังไม่มีสามีหรือภรรยานั้นเกี่ยวโยงกับ
สถานภาพการสมรสซึ่งอ้างอิงความหมายใน
ทางกฎหมาย 

 คาํวา่โสดในทางกฎหมายน้ันหมายถงึ ผูท่ี้ยงั
ไม่เคยสมรส ซึ่งการสมรสก็คือการที่ชายหญิง 
ตกลงปลงใจทีจ่ะใชช้วีติคูร่ว่มกนัฉันสามภีรรยา 
ในปัจจุบัน กําหนดว่าการสมรสต้องมีการจด
ทะเบียนสมรสจึงจะมีผลตามกฎหมาย แม้จะมี
การจัดงานพิธีสมรสใหญ่โตเพียงใด ถ้าไม่มีการ
จดทะเบียนสมรส กฎหมายไม่ถือว่าชายหญิงคู่
นั้นได้ทําการสมรสกันเลย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า 
ความโสดในทางกฎหมายนัน้หมายถงึผูใ้ดกต็าม
ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสนั่นเอง อาจกล่าว
อีกนัยหนึ่งว่า ความโสดในทางกฎหมายนั้น มี
บทบาทในแง่ที่เข้าไปกําหนดสถานะของบุคคล 
 คาํวา่โสดน้ันหนีไมพ้่นท่ีจะถกูโยงไปเกีย่วขอ้ง
กับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ความหมายของคําว่าโสดใน
ด้านความรักความสัมพันธ์ย่อมมีมุมที่ละเอียด
ออ่นและซบัซอ้นท่ีมากกวา่ความหมายท่ีบญัญตัิ
คําศัพท์ลงในพจนานุกรมหรือความโสดในทาง
กฎหมาย บางคนให้นิยามคําว่าโสดว่าหมายถึง
อสิรภาพ ปราศจากการผกูมดั ไมต่อ้งรบัผดิชอบ
ความสัมพันธ์ใดๆ ในขณะท่ีบางคนอาจหมาย
ถงึการไมถ่กูเลือก หรืออาจโยงความโสดเขา้กบั
ภาวะความรู้สึกภายใน อย่างเช่น โสดคือความ
เปลี่ยวเหงา โดดเดี่ยว หรือเข้มแข็ง ในกรณีของ
บางคนที่เมื่อถึงวัยที่สังคมกดดันว่าจะสมควร
จะมีคู่ครอง อาจจะนิยามความโสดว่าคือภาวะ
วิกฤต ความโสดอาจเป็นสิ่งที่ชวนให้เข็ดขยาด
หรือเป็นความสุขก็ได้ คําว่าโสดหมายความว่า
อย่างไรก็ได้ในแง่ของความรักความสัมพันธ์

 ที่สุดแล้ว ความหมายของคําว่า ‘โสด’ ก็ขึ้น
อยู่กับคนที่ให้คํานิยาม ไม่ว่าจะมองความโสด
ในแง่ไหน การให้ความหมายของแต่ละคนไม่มี
ถูกผิด ขึ้นอยู่กับว่าให้คุณค่ากับสิ่งใดและใช้
บรรทัดฐานไหนการมองความโสด อย่างน้อย
ที่สุดการพยายามค้นหานิยามของความโสด ก็
ชวนให้เราตั้งคําถามลึกๆ ในใจว่า ความโสดเป็น
สิง่เลวรา้ยจรงิหรอื? ความโสดเป็นเพียงภาวะไร้
คู่ครองเท่านั้นหรือ? ความโสดอาจมีหลากมิติ
มากกว่าที่คิด 
 แล้วคณุล่ะ นิยามความโสดในแบบของคณุไว้
ว่าอย่างไร?

WHAT DOES ‘SINGLE’    
MEANS ? 

ฉันจึงมาหา
ความหมาย 
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เรื่อง :  จารุวรรณ ชื่นชูศรี

Q : เล่าเรื่องความรักให้ฟังหน่อย
A : ผมเคยแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งตอน
ประมาณป.4 นะครบั แตว่า่เขาไมไ่ดช้อบ
ผม ผมก็เลยเลิกชอบเขาไปในที่สุด
Q : คดิว่าทําไมคนตอ้งมแีฟน เป็นคนโสด
ตลอดไปได้ไหม
A : ผมคิดว่ามีหรือไม่มีก็เหมือนกัน แต่
ถา้ใหผ้มเลอืกนะครบั ผมกว็า่ไมม่แีฟนดี
กวา่เพราะวา่ยงัไงในอนาคตทุกคนกต็อ้ง
มจีดุจบทีเ่หมอืนๆ กนั และอกีอยา่งในวยั
ของผมยงัเป็นวยัเรยีน ยงัไมต่อ้งคดิเรือ่ง
อื่นนอกจากการเรียนครับ
Q : อะไรคอืขอ้ดแีละขอ้เสยีของการโสด
ในวัยเด็ก
A : ข้อดีของความโสดคืออยู่อย่างมี
ความสขุกบัเพ่ือนๆ ไมจ่าํเป็นตอ้งจรงิจงั
อะไรมากมายครับ ข้อเสียคือตอนแก่ตัว
จะไม่มีเพื่อนและไม่มีใครมาดูแลครับ
Q : คิดว่าเมื่อโตผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้ว 
ถา้ตอ้งอยูค่นเดยีว อยากมชีวีติแบบไหน
A : ผมอยากมชีวีติท่ีใน 1 วนั ทาํงาน กนิ
อาหารอร่อยๆ ที่ไม่แพงจนเกินไป อยาก
อยู่ในบ้าน นั่งคิดว่าเราสามารถทําอะไร
ดีๆ  ใหก้บัสว่นรวมไดบ้า้ง และจะดแูลพ่อ
กบัแมใ่หด้ทีีส่ดุครบั และสดุทา้ยอยากจะ
อยู่กับพ่อแม่แล้วก็พี่ครับ

โสดวัยเยาว์

ผ ม ว่ ำ
ไ ม่ มี แ ฟ น
ดี ก ว่ ำ
เ พ ร ำ ะ ว่ ำ
ยั ง ไ ง ใ น
อนำคตทุก
คนก็ต้ อง
มี จุ ด จ บ 
เ ห มื อ น ๆ
กัน

ด.ช.อัครนันท์ อเนกพิพัฒน์กุล (เฟื่องฟู)
อำยุ 10 ปี นักเรียน

 ความโสดก็ เห มือน
ฝน มันไม่เคยเลือกว่าจะ
ตกลงที่ใคร ไม่ว่าผู้ชาย 
ผู้หญิง อายุเท่าไหร่ ก็มี
โอกาสพบเจอมันได้เสมอ

ความคิ ดของคน โสด
แตล่ะชว่งวัยตอ่ความโสด
จึงน่าสนใจ มันจะเหมือน 
แตกต่าง หรือบอกเล่า
อะไรไดบ้า้ง ลองไปฟังเขา
กันดูหน่อยดีไหม

“

“
cover

โ ส ด

เ ล่ า

เ รื่ อ ง
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Q : เล่าเรื่องชีวิตกับความโสดให้ฟัง
หน่อย
A : ชีวิตกับความโสดนี่ไม่เคยแยก
กันเลย เพราะไม่เคยมีแฟน ช่วง
อนุบาล-ประถมก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้
อยูแ่ลว้ สว่นตอนมธัยมฯ กเ็รยีนหญงิ
ลว้นเลยไมค่อ่ยมเีพือ่นผูช้ายเทา่ไหร่ 
จนตอนนี้เรียนมหาวิทยาลัยกลุ่ม
เพื่อนสนิทก็เป็นผู้หญิงโสดทั้งกลุ่ม 
แต่เราก็ไม่ซีเรียสเรื่องความโสดนะ 
คงเพราะเพื่อนก็โสดเหมือนกันเลย
ไม่ได้โดนทิ้งให้เหงา
Q : มุมมองชีวิตต่อความโสด
A : มุมมองตอนนี้รู้สึกว่าเป็นโสด
ก็ดีนะ ทําให้เรามีอิสระบางอย่าง
มากกว่าคนที่มีแฟน รวมทั้งสามารถ
ทุ่มเทเวลาให้กับตัวเอง การเรียน 
เพื่อน ครอบครัว และกิจกรรมต่างๆ 
ที่เรารักได้ มุมมองในระยะยาวคิดว่า
บางทีเราก็ไม่ควรโสด เพราะถ้าเรา
โตไปกว่าตอนนี้เราอาจจะต้องเจอ
ปัญหาชีวิตอีกเยอะ ซึ่งถ้าเราไม่โสด
ก็จะได้มีคนช่วยเราคิดว่าจะจัดการ
กับปัญหาอย่างไร ไม่ต้องแก้ปัญหา

โสดวัยรุ่น
พรชนก ปรีปาน (นก)
อำยุ 19 ปี นักศึกษำ คณะวำรสำรศำสตร์และ
สื่อสำรมวลชน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ถ้ ำ มี แ ฟ น

แ ล้ ว แ ฟ น
กลำยเป็น
ปั ญ ห ำ ที่
เรำต้องแก้ 
อยู่โสดๆ ก็
น่ำจะดีกว่ำ

“

“

นั้นคนเดียว แต่ถ้าเรามีแฟนแล้วแฟน
กลายเป็นปัญหาที่เราต้องแก้เนี่ย อยู่
โสดๆ ก็น่าจะดีกว่า
Q : อะไรคือข้อดีของชีวิตโสดในวัยรุ่น
A : ข้อดี คือมีเวลาให้ตัวเอง ได้อยู่กับตัว
เอง สังเกตตัวเอง ทําให้รู้จักตัวเองมาก
ข้ึน เต็มที่กับการเรียน กิจกรรม เพื่อน 
และครอบครัว ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่
ต้องไปเที่ยวหรือไปกินอะไรที่ไหนกับ
แฟนบ่อยๆ มีโอกาสได้นอนเร็วมากกว่า
คนมีแฟนเพราะไม่ต้องน่ังคุยกันจนดึก 
ที่สําคัญสามารถกร๊ีดผู้ชายได้อย่าง
สบายใจ 
Q : ทําไมวัยรุ่นบางคนพยายามหลุดพ้น
ความโสดแบบสุดตัว
A : เขาก็คงมีเหตุผลของเขา เช่น เขา
อาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนมาแล้วยังไม่ชิน
กับการอยู่คนเดียว ถ้าเขาปรับตัวเองให้
ชนิได้เขาก็คงเลิกพยายามไปเอง เพราะ
ทกุอยา่งมนักม็ดีใีนแบบของมนัน่ันแหละ 
ความโสดก็เช่นกัน
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เรื่อง :  จารุวรรณ ชื่นชูศรี

Q : เล่าเรื่องชีวิตกับความโสดให้ฟัง
หน่อย
A : เอาจริงๆ ผมว่าเราไม่ได้เลือกที่
จะโสด ความโสดต่างหากที่เลือกเรา 
สมัยมัธยมปลาย ผมเร่ิมทําหนังสือ
อย่างจรงิจงั ทาํใหห้มกมุน่อยูก่บัการ
ทํางานซะเยอะครับ ตอนนั้นก็มีจีบ
หญิงอยู่บ้าง แต่ก็แห้วไป ทําให้เรา
เริม่รูสึ้กตวัวา่เราไมเ่กง่ทางนี ้ซึง่วธิทีี่
เราเลือกในการแก้ปัญหากลับกลาย
เป็นการฝึกอยู่ตัวคนเดียวให้เก่งข้ึน 
ทุ่มเทกับงาน หาเพื่อนเยอะๆ แทนที่
จะฝึกหาคนมาอยู่ด้วย
Q : ความโสดในวัยทํางานดีและร้าย
ต่อตัวเราอย่างไรบ้าง
A : ร้ายก่อนละกัน สําหรับผมคิดว่า
มนัทาํใหเ้ราเวา้แหว่งในบางเรือ่ง คน
เราปกติก็รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างอยู่
แล้ว ไม่ว่าใครก็มีไม่มากก็น้อย ด้าน
ดีก็คิดว่า มันทําให้เราควบคุมชีวิตได้
ง่าย มีโอกาสที่จะใช้เวลาส่วนตัวได้
เยอะ จัดการนั่นนี่ได้ง่าย ได้เปรียบ
คนไม่โสดในแง่ความคล่องตัว แล้วก็
เป็นการฝึกความอดทนในการต่อสู้
กับความเหงาที่ดี เพราะท้ายสุดแล้ว
คนเราก็ไม่น่าจะหลีกหนีความโดด
เดี่ยวได้อยู่ดีไม่ว่าโสดไม่โสด
Q : อะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้คนวัย
ทํางานเลือกจะเป็นโสด
A : ผมยังยืนยันคําเดิมว่าความโสด
เลอืกเรา (หวัเราะ) สาํหรบัผมมนัคอื
เรื่องของความเรียบง่ายล่ะมั้ง อาจ

โสดทำางาน
ธัญลักษณ์ เตชศรีสุธี (ซัน)
อำยุ 31 ปี CEO และบรรณำธิกำรนิตยสำร 
LEt’s COmiC

ผมว่ ำ เรำ
ไม่ได้เลือก
ที่ จ ะ โ ส ด 
ควำมโสด
ต่ำงหำกที่
เลือกเรำ

“

“
เน่ืองด้วยช่วงวัยน้ีบวกกับยุคสมัยนี้มัน
มีความวุ่นวาย มีเรื่องต่างๆ ถาโถมเข้าสู่
เรามากมาย มนัเลยทําใหเ้รารู้สกึเหมอืน
ไม่อยากที่จะให้ชีวิตวุ่นวายขึ้นไปกว่านี้ 
การอยู่คนเดียวเลยกลายเป็นตัวเลือกท่ี
เรียบง่ายสบายกว่า
Q : ถ้าต้องโสดไปตลอด ชีวิตแบบไหน
ที่ใฝ่ฝัน
A : อาจไปอุปการะเด็กกําพร้ามาเลี้ยง
ครับ ถึงไม่ใช่พันธุกรรมของเรา แต่เรา
ก็ได้ส่งต่อภูมิความรู้หรือแนวคิดอะไร
บางอย่างไปยังมนุษย์ที่จะมีสายตาที่
มองไปในอนาคตที่ทอดยาวกว่าเรา แค่
ได้จินตนาการว่าเขาจะได้เจอกับความ
ตื่นเต้นแบบไหน โลกแบบไหนที่รอเขา
อยู ่หนทางมากมายท่ีสดุจะคาดเดาแบบ
ไหนที่จะพาเขาก้าวไป แค่นั้นก็น่าจะเป็น
ความรู้สึกที่ดีครับ

cover
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Q : เล่าเรื่องชีวิตกับความโสดให้ฟัง
หน่อย
A : เราเป็นคนที่โตมาด้วยตัวเราเอง 
คิดเอง ทําเอง ทําให้ชีวิตค่อนข้างจะ
ประสบผลสําเร็จในการเรียน การ
ทํางานมาโดยตลอด เม่ือถึงเวลาที่
ต้องมีแฟนก็มีหลังจากที่เริ่มทํางาน
แลว้  คบกนัแบบไมไ่ดแ้ตง่งาน พอ่แม่
หา้มปรามแตเ่ราไมฟั่ง  วนัเวลาผา่นไป
ก็เริ่มมีปัญหา คบๆ เลิกๆ กันหลาย
รอบนาน 20 กวา่ปี เราทกุขม์าก แลว้
ก็ใช้การทํางานบําบัดความทุกข์ ซึ่ง
มันยิ่งแย่กับตัวเรา จนเราเริ่มเข้าวัด 
แล้วอยู่ๆ ก็รู้สึกเบื่อหน่ายและเฉยๆ 
กบัแฟนมาก จนถงึกบัตดัออกไปจาก
ชีวิตเราได้อย่างไม่รู้สึกอะไรอีกเลย 
จากนั้นก็โสดตลอดมา
Q : ความโสดในวัยผ่านโลกให้อะไร
ที่ดีกับเรา
A : ไมต่อ้งทกุขก์บัการทีเ่ราเอาใจเรา
ไปยดึมัน่กบัคนอืน่ จะอยู่ไหน กับใคร 
จะกนิอะไร เม่ือไร ยงัไง ไมต่อ้งคดิอีก
เลย มีโอกาสดูแลพ่อแม่อย่างเต็มที่   
ทําบุญ ทําทาน อยากทํางานแบบ
ลยุดกึดืน่กท็าํได ้เลกิงานแล้วไปออก
กําลังกายต่อได้ไม่ต้องรีบกลับบ้าน 

โสดผ่านโลก
รัตติกรณ์ เสาร์คำา
อำยุ 50 ปี ผู้จัดกำรทั่วไปอำวุโส บริษัทเอกชน

เ ม่ืออยำก
จ ะ รั ก ใ ค ร  
ก็ ใ ห้ รั ก
อย่ำงมีสติ 
เมื่อเรำท�ำ
ดีที่สุดแล้ว 
ถึ ง เ ว ล ำ    
ที่ต้องโสด
ก็ จ ะ โ ส ด
อ ย่ ำ ง สุ ข
สุดๆ 

“
“

เดินทางไปเที่ยวไม่มีปัญหา ที่กล่าวมา 
ไมใ่ชว่า่คนท่ีแตง่งานจะทําไมไ่ดน้ะ  เพียง
แตจ่ะบอกว่า เมือ่ตอ้งโสด เรายงัทําอะไร
ให้ชีวิตเราสนุก สุข มีคุณค่าได้มากมาย
Q : คนเราสามารถอยู่คนเดียวไปตลอด
ชีวิตได้หรือไม่
A : คนเราชอบคิดว่าจะอยู่คนเดียวจน
ตายไดม้ัย้ แกเ่ฒา่มาใครจะดแูล? อยา่ไป
คิดกังวลมาก  ขอให้ทํางานเก็บเงินออม
ไว้อย่างไม่ประมาท อยู่ได้สบาย สมัยน้ี
เทคโนโลยีมากมาย งานบริการผู้สูงวัย
เยอะแยะ เพราะสงัคมมคีนวยัน้ีกนัเยอะ
ขึ้นทั่วโลก  อีกอย่างถ้าเรามีเงิน หลานๆ 
ไม่ทิ้งแน่นอน
Q : ในฐานะคนที่ โสดอย่างมีความ
สุขหลังจากผ่านโลกมามากมาย มีคํา
แนะนําอะไรให้เด็กรุ่นหลังบ้าง
A : ชีวิตนี้ของเรามันสั้นนัก รักตัวเอง
ให้มากๆ แต่ไม่ใช่เห็นแก่ตัว เมื่ออยาก
จะรักใคร ก็ให้รักอย่างมีสติ เมื่อเราทํา
ดีที่สุดแล้ว ถึงเวลามันต้องโสด ก็จะโสด
อย่างสุขสุดๆ 
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โ ส ด

ต้ อ ง

ห้ า ม

 ผลสำารวจจาก AsiAn ReseARch institute ระบวุ่าแนวโน้ม
การแต่งงานของคนเอเชียกำาลังเปลี่ยนไป จากเดิมที่แต่งงาน
ตัง้แต่อายยุงัไม่ย่างเข้า 20 ปัจจบุนัอายเุฉลีย่ในการก้าวเข้าสูพ่ธิี
ววิาห์ของผูห้ญงิเอเชยีขยบัขึน้ไปอยูท่ี ่29-30 ปี ขณะทีอ่ายเุฉลีย่
ของผู้ชายขยบัขึน้เป็น 31-33 ปี และไม่เพยีงตดัสนิใจแต่งงานช้าลง
เท่านัน้ ผูห้ญงิอกีจำานวนไม่น้อยตดัสนิใจไม่แต่งงานเลยด้วยซำา้! 
 อาจเพราะโลกทัศน์ที่คนมีต่อการแต่งงานกำาลังเปลี่ยนไป 
เป็นโสดแล้วมีอิสระทางการเงินมากกว่า? มองว่าการแต่งงาน
มีครอบครัวเป็นการปิดโอกาสทางการศึกษาและการทำางาน
ในระดับสูงขึ้นไป? โลกทัศน์ที่ให้ความสำาคัญกับตัวตนของ
ปัจเจกบุคคล ทำาให้คนอยากอทุศิชวิีตเพือ่ความฝันมากกว่าสร้าง
ครอบครัว?
 แม้โลกเปลี่ยน ความคิดเปลี่ยน แต่เมื่อหย่อนตัวลงนั่งที่โต๊ะ
อาหารในวันรวมญาต ิคำาถามยอดนยิมทีพุ่ง่ตรงมายงัหนุม่สาว
ผูก้้าวสูโ่ลกของผูใ้หญ่มาสดๆ ร้อนๆ กย็งัคงเป็น “มแีฟนหรอืยงั” 
“เมือ่ไหร่จะแต่งงาน” และถ้าอายเุลยเลขสามมาหลายปีก็คงไม่พ้น
จะถูกไล่บี้ว่า “เป็นเกย์หรือเปล่า?” ถูกประณาม หรือถูกมองด้วย
สายตาสมเพชเวทนาว่า ขึน้คาน ราวกับความโสดเป็นสิง่ผิดบาป 
ความโสดเป็นโรคร้าย ความโสดเป็นเรื่องของคนอาภัพรัก แต่
ความโสดมีพิษมีภัยขนาดนั้นจริงหรือเปล่า? ความโสดเป็นเรื่อง
ของคนที่ ‘เลือกไม่ได้’ หรือจริงๆ แล้ว เป็น ‘ทางเลือก’
 แต่ก่อนจะถามหาคำาอธิบายต่อแนวโน้มความโสดที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันอันลางเลือน เราอาจต้องถอยกลับไปค้นหาที่มาของ
สารพัดแรงกดดันให้ประชากรชาวโสด สละโสด ก้าวสู่พิธีวิวาห์

cover
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 นกัมานษุยวทิยาจาํนวนหนึง่มองวา่การแตง่งานไมใ่ชเ่พยีงเรือ่งของ
ความรกัโรแมนตกิ (หรอืในบางสงัคม อาจไมม่คีวามคดิเรือ่งรกัโรแมนตกิ
อยูเ่ลยดว้ยซํา้) แตก่ารแตง่งานเป็นรากฐานสาํคญัของโครงสรา้งสงัคม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สงัคมเกษตรกรรมในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
ที่ต้องการแรงงานจํานวนมากมาช่วยกันลงแรงในไร่นา ย่อมต้องการ
เครื่องมืออะไรสักอย่างที่จะช่วยควบคุมประชากรในครัวเรือน สร้าง
กลไกในการแบ่งงานกันทํา แบ่งปันทรัพยากร และแสดงความสัมพันธ์
ทางเพศ เพื่อให้เกิดการสืบเชื้อสายดํารงเผ่าพันธุ์ วางความรับผิดชอบ
ของมนุษยช์าย-หญงิท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของการแตง่งานใหเ้ลีย้งดู
ลูกหลานสืบไป 
 และเมื่อสังคมซับซ้อนยิ่งขึ้น บทบาทของการแต่งงานก็ยิ่งทวีความ
ซบัซอ้นตามไปดว้ย เพราะระบบแตง่งานกา้วขึน้มามบีทบาทในการเมอืง
การปกครองและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การมีครอบครัว
เป็นเคร่ืองแสดงความมัน่คงของชวีติ ท้ังความมัน่คงทางเศรษฐกจิ และ
ความมัน่คงทางจติใจวา่เมือ่แกต่วัไป อยา่งไรกจ็ะมลูีกหลานมาดแูล โดย
เฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้หญิง ท่ีการแต่งงานยังอาจนําไปสู่การเลื่อน
สถานะ เช่น หากทาสแต่งงานกับนายทาส ลูกที่เกิดมาก็จะหลุดพ้นจาก
สถานะทาสได้ ทั้งผู้หญิงยังถูกมองว่าเป็นเพศที่เปราะบางและต้องมี
ผูช้ายมาปกป้องดแูล ครอบครวัจงึตอ้งผลกัดนัใหล้กูสาวออกเหยา้ออก
เรือนไปให้ได้
 ‘การแตง่งาน’ คอืหน่ึงในเครือ่งมอืชัน้เยีย่ม ท่ีนอกจากจะใหป้ระโยชน์
ทางตรง คือผลิต ‘แรงงาน’ มาช่วยทํางานในนาไร่แล้ว การแต่งงานยัง
มีประโยชน์ทางอ้อม คือมีบทบาทในการสร้างกลุ่มญาติพี่น้อง อันนําไป
สู่เครือข่ายแรงงานขนาดใหญ่ขึ้น การแต่งงานในสังคมเกษตรกรรมจึง
ไม่ใช่ ‘ทางเลือก’ ของหนุ่มสาว แต่เป็น ‘หน้าที่’ อันสมาชิกในสังคมพึง
ปฏบิตั!ิ ความโสดจงึมใิชเ่รือ่งสว่นตวัของชายหญงิผูอ้าภพัรกั แตเ่ป็นการ
บกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายกาจ!
 แน่นอนว่าสังคมปัจจุบันไม่ได้ต้องการแรงงานการเกษตรจํานวน
มากอีกแล้ว กระแสความคิดเรื่องปัจเจก เรื่องความเท่าเทียมกัน จนถึง
ทุนนิยมก็สร้างแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ สําหรับใครสักคนที่อยากจะ
สร้างคุณค่าให้ตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนฐานะ หรือการสร้างสรรค์
บางอย่างที่เติมเต็มช่องว่างในความเป็นปัจเจก กลายเป็นว่า บทบาท
ของการแตง่งานจงึไมค่อ่ยจะตอบโจทยก์ระแสสงัคมของคนรุ่นใหมเ่สยี
แล้ว แต่ด้วยความที่กระแสความคิดเหล่านั้นเพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน หากจะ
เร่ิมนับตั้งแต่ช่วงท่ีโลกทัศน์ของโลกยุคสมัยใหม่เร่ิมฟักตัวในตะวันตก 
เมื่อศตวรรษที่ 17-18 ก็ย้อนเวลากลับไปได้ไม่กี่ร้อยปีเท่านั้นเอง และ
กว่าโลกทัศน์เหล่าน้ันจะไหลเล่ือนเข้ามาในสังคมไทยท่ีค่านิยมเดิมที่มี
ต่อคนที่ไม่ได้แต่งงานยังคงไม่หายไปไหน ดูเอาเถิดอย่างถ้อยคําสํานวน
ที่เราใช้เรียกคนที่ไม่ได้แต่งงาน (รวมถึงคนที่กลายมาเป็นหม้าย) ล้วน
แตส่ะทอ้นการใหค้ณุคา่การแตง่งานวา่ดกีวา่การเป็นโสดทัง้สิน้ ไมว่า่จะ
เป็นการเรียกผู้หญิงที่ไม่แต่งงานว่า “ขึ้นคาน” “สาวทึนทึก” หรอืเรยีก
แมม่า่ยวา่ “แตงเถาตาย” ลว้นแลว้แตม่องการไรคู้ใ่นแงร่า้ยทัง้สิน้
 ดงันัน้ แมปั้จจบุนัทุง่นากลายเป็นปา่คอนกรตี นคิมอสุาหกรรมคอ่ยๆ 
เขมือบกลืนพื้นที่ทางการเกษตร ค่านิยมเรื่องการแต่งงานก็ยังคงหยั่ง
รากลึกอยู่ในสังคม และยังคงปะทะกับโลกทัศน์ใหม่ๆ ท่ีคนมีต่อชีวิตคู่
และความโสดอย่างต่อเนื่อง และคอยแต่จะกดดันคนโสดให้สละโสดอยู่
รํ่าไป 

โสด. . . ไม่ โสด 
เรื่องส่วนตัว
ห รื อ ค ว า ม
รั บ ผิ ด ช อ บ
ต่ อ สั ง ค ม ?
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 ไม่ใช่แค่สังคมเท่านั้นที่กดดันไม่ให้คนโสด รัฐเองก็มีความพยายาม
อย่างมากที่จะไม่ให้ประชากรเลือกเป็นโสด เพราะถึงแม้สภาพสังคมจะ
เปลี่ยนไป และเราไม่ได้ต้องการแรงงานการเกษตรมากมายเหมือนเก่า 
แตร่ฐักย็งัตอ้งการแรงงานเขา้มาทาํงานในหนา้ทีอ่ืน่ๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ตามบริบทสังคมอยู่ดี จะทําอย่างไรถ้าคนเลือกเป็นโสดกันหมดและไม่มี
ลกู มหีวงัประเทศในอกียีส่บิสามสบิปีขา้งหนา้กจ็ะเตม็ไปดว้ยคนแก ่และ
ไม่มีเด็กรุ่นใหม่ๆ เติบโตขึ้นมาทํางานแทนคนรุ่นเก่าๆ ที่เกษียณอายุไป 
ดังนั้น ในประวัติศาสตร์ทั้งชาติไทยและต่างชาติ จึงเคยมีเรื่องนโยบาย
ป้องกันความโสดของรัฐบาลลอยเข้าหูมาให้ได้ยินได้ฟังกันเสมอ
 น่าจะมีหลายคนเคยเห็นข่าวเรื่องการเก็บภาษีคนโสดมาบ้าง เพราะ
วา่สงัคมปัจจบุนันัน้ค่อยๆ เขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุซึง่มผีลกระทบสาํคญัใน
ด้านเศรษฐกิจและแรงงาน การเก็บภาษีคนโสดจะช่วยเพิ่มชะลอการ
เข้าสู่สังคมที่มีแต่ผู้สูงอายุ และเนื่องจากหลายๆ ประเทศมีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจรวดเร็ว ทําให้คนต้องหันมามีเร่งสร้างฐานะ ความมั่นคง 
ความเป็นอยูใ่หส้บาย ท้ังคา่ครองชพีกค็อ่ยๆ สงูขึน้ทําใหป้ระชากรเมอืง
นิยมมีลูกน้อยลง เนื่องจากต้นทุนการเลีย้งดูลกูนั้นสูงขึ้นไม่วา่จะเป็นค่า
เล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล และข้าวของต่างๆ อย่างไรก็ตาม โชคยังดี
ที่นักวิชาการจํานวนมากออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย และมองว่านั่น
เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเสียมากกว่า ประเด็นเรื่องภาษีคนโสดจึง
ตกไป
 ถงึกระน้ัน ประเทศไทยเรากเ็คยมกีารเกบ็ภาษีชายโสดมาแลว้จรงิๆ 
ในสมยัจอมพล ป. และในปัจจบุนักม็กีฎหมายภาษีท่ีเอือ้ประโยชนต์อ่คน
ท่ีแต่งงานมีลูกมากกว่า เพราะสามารถขอลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุตรได้ 
แต่จะว่าไปก็เป็นกฎหมายที่สมเหตุสมผลไม่น้อย เพราะค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงดูเด็กคนหนึ่ง อาจจะมากกว่าเงินภาษีที่ขอลดหย่อนได้เป็นไหนๆ 
นอกจากนี้ ในต่างประเทศนั้นก็ประสบปัญหาในเรื่องความไม่เท่าเทียม
กันทั้งประกันสังคมที่คนมีคู่จะได้รับเมื่อคู่สมรสเสียชีวิต แต่คนโสดน้ัน
เมื่อเสียชีวิต ผลของประกันน้ันจะกลับคืนสู่ระบบ ส่วนการลดหย่อน
ภาษีและสิทธิพิเศษต่างๆ ผู้ที่มีคู่สมรสอีกเช่นกันที่จะได้ประโยชน์  ซึ่ง
เรามองว่าน่ันอาจเป็นส่วนหน่ึงท่ีทําให้เกิดความกดดันในการดํารงตัว
เป็นโสด เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกับคนที่แต่งงานแล้วนั่นเอง



34

15

 ท้ังแรงกดดนัจากครอบครัวและแรงกดดนัจากรฐักอ็าจจะยงัไมเ่ทา่ไหร่ 
แตพ่อมาเป็นแรงกดดนัจากสือ่นีแ่หละทีม่กัจะทาํใหค้นโสดทีเ่คยตัง้มัน่ใน
ความโสดของตวัเองถงึกบัหวัน่ไหว เพราะเรามกัจะพบเหน็การนาํเสนอ
ภาพความโสดในสื่อได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ เพลง โฆษณา หรือ
แม้กระทั่งตามเฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ โซเชียลมีเดียทั้งหลาย ซึ่งส่วนใหญ่จะ
มองภาพคนโสดในแง่ลบ โดยเฉพาะกับหญิงโสด  ที่จะโดนมองว่ามีข้อ
บกพร่องอะไรหรือเปล่าท่ีทําใหย้งัเป็นโสด และแมปั้จจบัุนการมองหญิง
โสดจะเปลี่ยนไปแล้วบ้างก็ตามเช่นมองว่าเป็นการเลือกใช้ชีวิตในอีกแง่
หนึง่ แตส่ือ่ตา่งๆ กย็งัมคีา่นยิมในการมองคนโสดทีจ่ะมสีารทีส่ือ่คลา้ยๆ 
กันว่า การเป็นโสดไม่ดีนะ คุณต้องหาคู่ได้แล้ว 
 อย่างเชน่ในภาพยนตร์เรื่อง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ ที่ตัวเอกเป็นหญิง
โสดท่ีไดรั้บการกดดนัจากครอบครัวและสงัคม เธอจงึตอ้งพยายามทีจ่ะ
ทําให้ตัวเองหลุดพ้นจากความรู้สึกขาด ซึ่งจริงๆ เป็นความรู้สึกที่สังคม
พยายามยัดเยียดให้เธอเป็น และยังมีอีกหลายภาพยนตร์ที่อาจสะท้อน
ภาพหญิงโสดออกมาในแนวนี้ และสิ่งนี้อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้หญิง
โสดเหน็คณุคา่ของตวัเองตํา่กวา่ความเป็นจรงิ และเรยีกรอ้งทีจ่ะหลดุพน้
จากความรู้สึกด้อยค่านี้
 แม้แต่สื่อบันเทิงอย่าง เพลง ก็มักจะมีให้เห็นบ่อยๆ ทั้งการที่ผู้ชาย
มองผู้หญิงโสด เช่นเพลง เป็นโสดทําไม ท่ีมีเน้ือร้องว่า เป็นโสดทําไม 
อยู่ไปให้เศร้าเหงาทรวง ไม่คิดจะหาคู่ควง เดี๋ยวจะล่วง พ้นวัยไปเปล่า 
ซึ่งทําให้การเป็นโสดถูกมองว่าเหงานะ เศร้านะ ซึ่งคนโสดที่แท้จริงอาจ
ไม่ได้เศร้าหรือเหงาอะไรนักก็ได้ 
 โฆษณากับโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นอิทธิพลหลักในปัจจุบัน มักจะเล่น
เรือ่งราวของคนโสดเป็นหลกั และเมือ่กลา่วถงึโฆษณาแลว้ พานใหน้กึถงึ
เรื่องโปรโมชั่น เช่น กรณีโปรโมชั่นเครื่องบิน ที่ต้องจองตั๋วเป็นคู่ๆ หรือ 
โปรโมชั่นมือถือสําหรับคนมีคู่ อีกท้ังโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์ที่มักจะมี
โปรฯ คู่มากกว่า กลายเป็นคนโสดต้องรับแรงกดดันจากทุกทิศทาง ทั้ง
จากคา่นิยมในสงัคมท่ีแฝงมากบัสือ่ทุกรูปแบบ ตัง้แตต่ืน่เชา้เข้าโซเชยีล 
มีเดีย เดินไปตามถนนหนทาง เห็นโฆษณา ฟังเพลง หรือดูหนัง ก็ล้วน
แล้วแต่มีค่านิยม ‘ไม่นิยม’ ความโสดแฝงอยู่ทั้งสิ้น

โสดกับสื่อ
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เมื่อความโสด 

ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น แ ค่

เรื่ องส่วนตัว 

เรื่อง :  พิทพ์พญา  เจริญศิริพันธ์

 จากผลส�ารวจว่าในอนาคต 
แนวโน้มของคนที่ครองโสดจะ
มากขึ้น โดยเฉพาะในฝังเอเชีย 
ทั้งนี้เพราะพลวัตทางสังคมที่
เปลี่ยนไป รูปแบบการใช้ชีวิตที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หน้าที่
การงานทีบ่บีให้คนในยคุนีต้้อง
รับผิดชอบชีวิตมากขึ้น รวม
ไปถึงความไม่สมดุลระหว่าง
เพศ เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้เอื้อ
ให้สามารถจัดแบ่งเวลาไปมี
ปฏิสัมพันธ์ได้ ส่งผลให้คนมี
อิสระในการด�าเนินชีวิต พึ่ง
พิงตัวเอง และรักษาความโสด
ไว้ได้ง่ายขึ้น การไม่มีคู่จึงไม่ใช่
เรื่องยากล�าบากหรือผิดปกติ
แต่อย่างใด

 และท่ีน่าสนใจไปกว่า คือ
ความโสดมิใช่เพียงแค่ประเด็น
ส ่วนตัว แต ่ เป ็นสถานะซึ่ง
สามารถสะท้อนปรากฏการณ์
ทางสังคมได้ เราจึงขอชวน
คนโสด (และไม่โสด) มานัง่จบัเข่า  
คุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. เกษม เพ็ญภินันท์ อาจารย์
ประจ�าภาควิชาปรัชญา คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป ิดมุมมอง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความโสดทั้ง
ด้านสังคม ครอบครัว ความ
สัมพันธ์ รวมถึงประเด็นสื่อกับ
ความโสด ซึ่งมีความน่าสนใจ
และชวนให้มองความโสดในมุม
ที่ลึกซึ้งมากขึ้น 

( ? )

cover
speaker
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พูดคุยเรื่องโสด
กับประเด็นทางสังคม กับ
ผศ. ดร. เกษม เพญ็ภนัินท์

 หากกล่าวว่า ความโสดหมายถึงการมีอิสระ เป็นทางเลือก
ตามวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนไป แล้วการมีความสัมพันธ์แบบความรัก  
โรแมนติกยังจําเป็นอยู่ไหม
 ยังจําเป็นในการสายสัมพันธ์เข้าหากัน การทําความรู้จัก 
ความสนทิใจ มนัคอืสภาวะปกตขิองอารมณร์กั เพยีงแตร่ปูแบบ
อาจจะเปลี่ยนไป อาจจะใช้โซเชียลมีเดียในการเป็นตัวเชื่อมโยง
เข้าหากันในการสร้างสภาวะโรแมนติกให้เกิด  
 ผมคิดว่าความโสดเหมือนกับสิ่งอื่นๆ ที่เราให้คุณค่า และ
มีผลต่อการดําเนินชีวิตของเรา อาจจะเป็นการดําเนินชีวิตท่ีมี
อิสระ แต่ในขณะเดียวกัน โสดไม่ได้หมายความว่าโสดแล้วคุณ
จะต้องโดดเดี่ยว เรายังเป็นสัตว์สังคมที่ต้องมีสายสัมพันธ์กับ
คนอื่น เพียงแต่เราไม่ได้เลือกที่จะพัฒนาการไปเป็นครอบครัว 
ความโสดในความคิดของผมจึงเป็นวิถีชีวิตที่มีอิสระระดับหนึ่ง 
แต่ในขณะเดยีวกนักไ็มไ่ดป้ฏเิสธการสรา้งสายสมัพนัธกั์บคนอืน่ๆ 
หมายรวมถึง ชุมชนสังคม สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ ผมไม่ได้
มองสถานะแตง่งานหรอืไมแ่ตง่งานเป็นจดุหลกั แตค่วามโสดเป็น
สถานะหน่ึงท่ีคนสามารถเลือกไดแ้ละไมใ่ชส่ิง่ท่ีเลวร้าย ถา้ทาํให้
เขาดาํเนนิชวีติไดอ้ยา่งปกตสิขุ เพยีงแตเ่ราตอ้งไมใ่หค้า่นิยมหรอื
มายาคตบิางอยา่งมาบิดเบือนความเขา้ใจในสถานะทีเ่ราดาํเนนิ
ชีวิตแบบที่เราต้องการ

 เมื่อพูดถึงความโสด สังคมมักจะพุ่งเป้าไปที่สาวโสดก่อน 
ทัง้นีเ้ป็นเพราะปัจจยัดา้นประชากรเป็นหลกั หรอืวา่มปัีจจยัอืน่ๆ 
เกี่ยวเนื่องด้วย
 เพราะสัดส่วนประชากรที่ไม่สมดุลกัน สําหรับผมคิดว่าไม่ใช่
เรื่องแปลกถ้าคิดในแง่ชีววิทยา ทั้งการรักษาเผ่าพันธุ์ ความ
จําเป็นของการมีเพศหญิงจึงมีมากกว่าเพศชาย แต่การที่เรา
อยูใ่นสงัคมแบบนีม้นัไมต่อ้งมาคดิถงึเรือ่งการผลติซํา้บนพ้ืนฐาน
ของสปีชสี ์แตก่าํลงัพดูถงึศกัดิศ์รใีนความเป็นมนษุยข์องตวัเอง 
การพุ่งเป้าไปท่ีสาวโสดเพราะเรามทัีศนคตท่ีิคดิเรือ่งชวีติสมบรูณ์
บนพื้นฐานของการมีครอบครัว แต่การมีชีวิตที่ดีของแต่ละคน
สามารถเลอืกเองได ้จะโสดหรอืไมโ่สดไมใ่ชป่ระเดน็ อยูท่ี่การใช้
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วถิทีางทีต่นเองเลอืกได ้ผมพบเหน็คนหลายคูท่ีแ่ตง่งานกนั แตม่ี
ปัจจยับางอยา่งไมเ่อือ้ใหม้ชีวีติครอบครวั แตก่ไ็มไ่ดห้ยา่รา้ง เขา
ยงัมคีวามรกัตอ่กนัได ้โดยไมจ่าํเป็นตอ้งอยูด่ว้ยกนั หรอืลกูทีม่พีอ่
แม่ทํางานต่างที่ ความห่างไกลทําให้ไม่สามารถทําให้อยู่ด้วยกัน
เป็นสภาพครอบครวัแบบพอ่แมลู่ก แตก่ม็สีว่นอ่ืนมาชดเชยอยา่ง
เช่นญาติพ่ีน้องหรือกิจกรรมต่างๆ เพราะฉะนั้นความสมบูรณ์
ของชวีติไมไ่ดอ้ยูบ่นพืน้ฐานการมคีรอบครัวแบบพอ่แม่ลกู ความ
สมบรูณใ์นชวีติคอืการมีองคป์ระกอบตา่งๆ มาเตมิเตม็ใหส้ามารถ
ใช้ชีวิตได้เป็นปกติ 

 จากกระแสเฟมินิสต์ที่ปฏิเสธความเป็นแม่ ปฏิเสธความเป็น
เมีย เป็นไปได้ไหมว่าประเด็นนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ผู้หญิง
เลือกที่จะโสดมากขึ้น
 ผมคิดว่าไม่ได้ทําให้คนคิดจะโสดมากขึ้น ต้องแยกเร่ือง
ทศันคตพิวกนีใ้นแงข่องการปะทตุอ่ตา้นสภาวะกดทบับนพืน้ฐาน
จารีตครอบครัวแบบเดิม ที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบภาระงานใน
บ้านมากกว่าผู้ชาย  บางคนจึงอาจปฏิเสธการมีครอบครัว แต่
คนเหล่านี้อาจไม่ปฏิเสธความเป็นแม่ ผมพบว่าเฟมินิสต์จํานวน
หนึง่พรอ้มทีจ่ะมลีกู เชน่การเป็นแมเ่ลีย้งเดีย่ว หรอืไมไ่ดม้ชีวีติอยู่
ร่วมกับพอ่แบบปกติแต่รู้วา่ใครคือพอ่ หรือในกรณทีี่เป็นอดุมคติ
หนอ่ย คอืผูช้ายกเ็ป็นเฟมนิสิต ์เขา้ใจบทบาทของหญงิชาย เขา้ใจ
ความเป็นครอบครัว แต่ไม่ได้ทําแบบขนบที่เป็นมา ที่ไปกดทับ
ความเป็นแม่ ความเป็นเมีย

 แล้วกับประเด็น LGBT อาจารย์มองอย่างไรเกี่ยวกับการ
ที่สังคมกดดันและไม่ยอมรับให้คนกลุ่มนี้ให้มีความสัมพันธ์ท่ี
พัฒนาไปเป็นครอบครัว จึงทําให้คนกลุ่มนี้มีความสัมพันธ์แต่ยัง
คงสถานะโสด
 ถ้าเราพูดถึงครอบครัวบนพื้นฐานของการจดทะเบียนสมรส 
หลายประเทศอนุญาตให้มีการจดทะเบียนของคนกลุ่มที่มีความ
หลากหลายทางเพศสภาพ แต่ความไม่จําเป็นต่างหาก คือปัจจัย
ทีท่าํใหเ้ขาเลอืกความมอีสิระในสว่นนัน้ แตป่ระเดน็ทีสํ่าคญัท่ีสดุ
ของการมีครอบครัวคือ การมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย
ที่จะดําเนินชีวิตร่วมกัน อย่างกลุ่ม LGBT บางส่วนอาจจะยังไม่
พร้อมหรือไม่ต้องการ เขาก็มีทางออกที่ให้อิสระมากที่สุด

 การเลือกที่จะมีความสัมพันธ์แต่ยังคงสถานะโสด จะทําให้
สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมของการเป็นผู้สูงวัยหรือเปล่า เพราะ
เมื่อคนครองตัวเป็นโสดกันมากขึ้น ก็จะไม่มีการผลิตทายาท
 เราต้องแยกประเดน็สงัคมผูส้งูวยั กับสถาบนัครอบครวัและ
ความโสด ในประเดน็แรกเรือ่งสงัคมผูส้งูวยั เป็นเรือ่งของสดัสว่น
ประชากร ไม่ใช่เพียงประเทศไทยเท่านั้นที่เผชิญกับปัญหานี้ แต่
ทั่วโลกก็กําลังประสบเช่นเดียวกัน ว่าคนในรุ่น baby boomer 
มาอยู่ในวัยเกษียณอายุ คําถามที่แท้จริงคือ ถึงแม้ไม่ได้แต่งงาน
มีครอบครัว จะสามารถมีประชากรมากขึ้นได้ไหม ก็มีทางออก
อย่างเช่น ไม่แต่งงานแต่พร้อมที่จะมีทายาท เช่น พ่อ-แม่เลี้ยง
เดี่ยว ทายาทในแง่น้ีไม่ได้หมายถึงผู้สืบสกุล แต่หมายถึงความ
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ต่อเนื่องของรุ่นประชากร อาจจะมีวิธีการเลี้ยงดูที่
เป็นเพื่อนกันมากขึ้น มากกว่าการเป็นพ่อแม่ ซึ่งถ้า
มีเด็กมาอยู่ในความดูแลของครอบครัวของ พ่อแม่
เลีย้งเดีย่ว หรอืครอบครวั LGBT การเลีย้งดอูาจจะ
เปลีย่นไป ผมไมไ่ดก้งัวลวา่ความโสดหรอืการมหีรอื
ไมม่คีรอบครวัจะมผีลกระทบตอ่เดก็ในรุน่ตอ่ไป สิง่
ที่สังคมทําคือรณรงค์ให้มีเด็กมากขึ้น เพื่อทดแทน
คนและแรงงาน เพราะฉะนั้นเรื่องหนึ่งที่เราเคย
เห็นในสังคมไทย คือภาษีคนโสด ผมคิดว่าเป็นการ
แก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุด จริงๆ สังคมไทยไม่จําเป็นต้อง
กลวัการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวยัในเรื่องสัดส่วนหรือ
การทดแทน แต่ให้กลัวในแง่ว่าเราจะดูแลผู้สูงวัย
อย่างไร ผมคิดว่าเป็นคนละส่วนกัน ระหว่างเรื่อง
สัดส่วนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นเร่ืองหน่ึง คุณภาพของ
ประชากร อย่างผู้สูงวัยเราต้องดูว่าเราดูแลเขาดี
หรือเปล่า ภายใต้โครงสร้างสังคม ระบบสวัสดิการ
สังคม รวมถึงขนบครรลองของสังคมที่ทําให้เขามี
ชีวิตที่ดีได้ อย่าโยนปัญหาที่ไปความโสดว่าเพราะ
โสดจึงมีประชากรน้อยลง หรือไม่สามารถหากําลัง
คนมาทดแทนได ้ผมคดิวา่แยกประเดน็ออกจากกนั
แล้วเราจะเข้าใจคนโสด

 เมื่อพูดถึงเรื่องกฎหมายคนโสด ถ้าสมมติว่า
กฎหมายนีม้ผีลบงัคบัใช ้อาจารยเ์หน็วา่อยา่งไรและ
คิดว่าจะมีผลอย่างไรบ้าง
 คนส่วนหนึ่งเลี่ยงการเสียภาษีด้วยการจด
ทะเบียนสมรส ใช้กฎหมายหลีกเลี่ยง แต่ในชีวิต
จริงอาจจะไม่ได้ดําเนินร่วมกัน สิ่งท่ีตามมาพร้อม
กฎหมายมันมีอย่างอื่นด้วย ผมคิดว่ามันเป ็น
อุปสรรคมากกว่า ในขณะท่ีคนส่วนหน่ึงก็ต้องการ
ทีจ่ะเสยีภาษีเพือ่ทีจ่ะมอีสิรภาพปราศจากขอ้ผกูมดั 
แต่ผมคิดว่ามันเป็นการสร้างปัญหามากกว่าแก้
ปัญหา เพราะการตรากฎหมายหนึ่งฉบับ เราต้อง
ดูด้วยว่ามันจะธํารงรักษาซ่ึงความเป็นธรรมใน
สังคมได้อย่างไรซึ่งเป็นหัวใจของกฎหมาย และ
อีกแง่หนึ่งคือไม่สร้างความเดือดร้อนตามมา ผม
คิดว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือเรามีความพร้อมท่ี
จะดูแลเด็ก สังคมไทยไม่ได้มีปัญหาตัวเลขของเด็ก
เกิดใหม่ ส่วนหนึ่งคือเด็กที่เกิดมาพร้อมกับพ่อแม่ที่
ไม่สามารถดูแลได้เต็มท่ีมีปริมาณสูง ตรงนี้เป็นสิ่ง
ท่ีสังคมต้องกลับมาคิดว่า ทําอย่างไรเมื่อเด็กเกิด
มาแล้วได้รับโอกาส ถึงแม้พ่อแม่จะไม่พร้อม สังคม
จะสร้างโอกาสตรงนี้อย่างไร เพื่อให้เด็กเหล่านี้
มีโอกาสพัฒนาศักยภาพและเข้าใจบทบาทของ
การเป็นสมาชิกในสังคม ผมคิดว่าน่ีเป็นโจทย์ใหญ่
มากกว่าท่ีสังคมไทยจะต้องตอบมากกว่าแก้ปัญหา
ท่ีปลายเหต ุอยา่งคนมน้ีอยกผ็ลกัดนัใหม้คีรอบครวั
เพื่อที่จะได้มีสัดส่วนของการเกิด มันเป็นปัญหาวัว

ความโสดเป็นสถานะหนึ่ง
ท่ีคนสามารถเลือกได้และ
ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าย ถ้าทำาให้
เขาดำาเนินชีวิตได้อย่างปกติ
สุข เพียงแต่เราต้องไม่ให้ค่า
นยิมหรอืมายาคตบิางอย่าง
มาบิดเบือนความเข้าใจใน
สถานะที่เราดำาเนินชีวิตแบบ
ที่เราต้องการ
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พนัหลกั อยา่งตอนสงครามโลกครัง้ที ่2 กม็นีโยบาย
ที่ส่งเสริมให้มีครอบครัวและมีบุตร ซึ่งก็สัมฤทธิ์ผล
ในชว่งเวลาหน่ึง แตเ่มือ่ถงึเวลาท่ีประชากรมากแลว้ 
กม็นีโยบายใหมเ่ร่ืองการวางแผนครอบครวั ทางแก้
คอืดแูลประชากรใหด้กีอ่น อยา่งผลกัดนัทกุอยา่งไป
ท่ีประเด็นกฎหมายจนทําให้เสียสมดุลในสังคมและ
สร้างปัญหาตามมา

 อาจารย์มีมุมมองอย่างไรต่อสื่อที่แสดงออก
เกีย่วกบัความโสด อยา่งกรณรีายการโทรทศันท์ีจ่บั
คู่เดทให้คนโสด หรือในกรณีบริษัทจัดหาคู่ 
 รายการพวกน้ีเป็นธุรกิจบันเทิง มันเป็นเกมที่
ทําให้คนมาเจอกันบนพื้นฐานของเกม เปิดโอกาส
ใหค้นมาพบกนั แตส่ดุทา้ยแลว้องคป์ระกอบในการ
ใช้ชีวิตคู่มันมีความซับซ้อนต่อความเข้าใจระหว่าง
กัน ทัศนคติต่อโลก วิถีในการดําเนินชีวิต ปัจจัย
ในเชิงเศรษฐกิจ สิ่งเหล่านี้ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะ 
ชีวิตไม่ใช่สูตรสําเร็จรูป รายการพวกนี้ ไม่ใช่บะหมี่
สาํเรจ็รปูสาํหรบัการสรา้งครอบครวั แตท่าํให้คนมา
พบกนัแลกเปลีย่นทศันะ ในสว่นอืน่กต็อ้งเรยีนรูก้นัตอ่
ไป หรอืในกรณบีรษัิทจดัหาจะคูม่คีวามจรงิจงักวา่ ก็
ลว้นเป็นองคป์ระกอบภายนอกท้ังสิน้ พ้ืนฐานรูปร่าง
หน้าตา การศกึษา อาชีพการงาน ความตอ้งการของ
พ่อแม ่ อยูท่ี่คนสองคนท่ีจะเรียนรู้เขา้ใจการดาํเนนิ
ชวีติคูร่่วมกันต่างหาก พัฒนาการของสายสัมพันธ์
ท้ังหมดตอ้งการเวลา เวลาจะทําใหค้นท้ังคูเ่ขา้ใจกนั
มากขึน้ ซึง่ในกรณีบริษัทจดัหาคูไ่มไ่ดรั้บประกนัว่า
คนท่ีมาจบัคูก่นัสามารถดาํเนินชวีติคูก่นัได ้จงึไมใ่ช่
ทางออกสาํหรับการแกปั้ญหาการสละโสดหรอืการ
มีครอบครัว

 ในแง่มุมของส่ือเอง ทั้งเพลง ภาพยนตร์ ละคร
โทรทัศน์ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่มีการ
ประกอบสร้างภาพบางอย่างเกี่ยวกับความโสดว่า
เป็นสิ่งเลวร้ายที่ต้องกําจัดออก อาจารย์มีความคิด
เห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นสื่อกับความโสด
 มนัเป็นการสรา้งมายาคต ิแตม่ายาคตเิหลา่น้ีจะ
เป็นจริงก็ต่อเมื่อคนนํามาเป็นองค์ประกอบในการ
ตัดสินชีวิต การตัดสินชีวิตท่ีดีท่ีสุดคือการเรียนรู้
ว่าตนเองใช้ชีวิตอย่างไร เพียงแต่ความเข้าใจของ
แตล่ะคนไปองิกบัสิง่เหลา่นีม้าก ไมม่ใีครบอกว่าเรา
ใช้ชีวิตที่ดีได้อย่างไรนอกจากตัวเราเอง 

เรากำาลังพูดถึงศักดิ์ศรีในความ
เป็นมนษุย์ของตัวเอง การพุง่เป้า
ไปท่ีสาวโสดเพราะเรามีทัศนคติที่
คิดเรื่องชีวิตสมบูรณ์บนพ้ืนฐาน
ของการมคีรอบครวั แต่การมชีวีติ
ทีด่ขีองแต่ละคนสามารถเลอืกเอง
ได้ จะโสดหรือไม่โสดไม่ใช่ประเด็น 
อยูท่ี่การใช้วถิทีางทีต่นเองเลือกได้
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การตัดสินชีวิตที่ดีที่สุด คือการเรียนรู้ว่า
ตนเองใช้ชวีติอย่างไร ไม่มใีครบอกว่าเราใช้
ชีวิตที่ดีได้อย่างไรนอกจากตัวเราเอง
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ประชากร ‘คน

โสด’

เรื่อง : ชินภัทร ศรีบุญญเกษ

 ท่ามกลางโลกทีม่แีต่คนมคีู่ 
ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะบีบ
บงัคบัให้เรารบีหาคนรูใ้จมาสละ
โสดให้เร็วที่สุด ตั้งแต่เรื่องค่า
นิยมของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน
เมืองเรา สวัสดิการของรัฐที่
สนับสนุนให้คนแต่งงานมีลูก
กันเสียเหลือเกิน ซึ่งนอกจาก
เรือ่งใหญ่ๆ แล้ว แม้กระทัง่เรือ่ง
เล็กๆ อย่างสื่อต่างๆ ก็คอย
กรอกหูเราผ่านเพลงรักหวาน
ซ้ึงของคนมีคู ่และความเหงา 
เศร้า เจ็บ ของคนโสด (หรือ
อาจจะเพิง่โสด) รักโรแมนตกิใน
ภาพยนตร์ล้วนบาดหัวใจดวง
น้อยๆ คอยย�้าเตือนถึงความ
ว่างเปล่าในหัวใจ ให้เรียกร้อง
หาใครสักคนมาอยู่เคียงข้าง
และเติมเต็มให้กันสักที
 หรือความโสดจะเลวร้าย
จริงๆ อย่างที่สังคม ‘สร้าง
ภาพ’ คนโสดขึ้นมา

คนโสด
มี น้ อ ย
จ ริ ง
ห รื อ

(?)

 ผู้คนมากมายท่ีเดนิสวนกนัตามท้องถนน คนนับ
ร้อยทีโ่ดยสารไปกบัเราบนรถไฟฟ้าท่ีแน่นขนัด ชาย
หญิงมากมายที่เราเห็นเวลาเดินห้างสรรพสินค้า 
เพื่อนร่วมงานที่นั่งทํางานในตึกเดียวกัน เคยสงสัย
กันไหมว่า บุคคลรอบตัวเรา จะมีสักกี่คนที่โสดกัน
นะ? มีน้อยอย่างที่เราคิดจริงหรือเปล่า?
 คนไทย 60 กว่าล้านคน ถ้านับเฉพาะคนที่อายุ 
13 ปีขึ้นไป มีคนระบุสถานภาพสมรสของตัวเอง
ในการจัดทําสํามะโนประชากรปี 2553 ว่า ‘โสด’ 
ถึง 17 ล้านคน หรือคิดเป็น 30.9% ของประชากร
ที่มีอายุมากกว่า 13 ปี แม้จะเป็นจํานวนไม่มากนัก
เมือ่เทยีบกบัจาํนวนผูส้มรสทีม่มีากกว่า 30 ลา้นคน 
แตอ่ย่างนอ้ยกทํ็าใหค้ณุรูว้า่ ในสงัคมไทยยงัมคีนโสด
เป็นเพื่อนคุณอยู่อีกมาก
 นอกจากนี้ บริษัทจัดหาคู่ MeetNLunch ยัง
นาํเสนอขอ้มลูทางสถติท่ีิน่าสนใจ (และดจูะเป็นการ
ให้กําลังใจคนโสด) นั่นคือ หากนับเฉพาะคนไทยใน
วัยทํางานแล้ว พบว่าคนที่ยัง ‘โสด’ คิดเป็น 40% 
เม่ือเทียบกับประชากรวัยทํางานท้ังประเทศ และ
หากนบัเฉพาะในกรงุเทพฯ คนวยัทาํงานทีโ่สดนัน้มี
มากถึง 60% นั่นทําให้กรุงเทพฯ น่าจะเป็นจังหวัด
ทีห่าแฟนไดง้า่ยทีส่ดุ (ทางบรษิทัเขาวา่ไวอ้ยา่งนัน้) 
แต่จะจริงหรือไม่ก็คงต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัว
ตัดสินกันเองแล้วล่ะ

cover
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ช า ย แ ล ะ
ห ญิ ง กั บ
ค ว า ม โ ส ด

แนวโน้มของ
ป ร ะ ช า ก ร 
‘ ค น โ ส ด ’ 
ใ น อ น า ค ต

 เมื่อพูดถึง ‘คนโสด’สังคมบ้านเราก็มักนึกถึงผู้หญิงมากกว่า
ผูช้าย ซึง่นา่จะเป็นเชน่นีม้าตัง้แตอ่ดตี มิเชน่นัน้คงไมเ่กดิสาํนวน 
‘ขึ้นคาน’ ที่ผู้หญิงเลยวัยสาวไปแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานถูกนํา
มาเปรียบเปรยกับเรือที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ รอการซ่อมบํารุง
และค้างเติ่งอยู่บนคาน สํานวนที่มีนัยตําหนินี้สะท้อนถึงค่านิยม
ของสังคมไทยในอดีตที่นิยมให้ผู้หญิงแต่งงานเพื่อให้มีผู้ดูแล 
ปกครอง ไม่โดดเดีย่วอยูต่ามลาํพงั ซึง่ในปัจจบุนัเรากจ็ะพบเหน็
ค่านิยมนี้อยู่เรื่อยๆ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น ผู้หญิงที่อายุ 30 แล้วยัง
ไม่ได้แต่งงาน ถือเป็นเรื่องไม่ปกติสําหรับสังคมไทย เหตุผลหนึ่ง
คงเป็นเพราะในอดีต สังคมไทยหรือสังคมต่างๆ ทั่วโลก ‘ผู้ชาย’ 
มักเป็นเพศที่มีบทบาทสําคัญในการเลือกคู่ครองหรือแต่งงาน 
ตั้งแต่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ ทั้งการเริ่มเข้าไปทักทาย พูดคุย 
ท้ังต่อหน้าและในโซเชียลมีเดีย พอความสัมพันธ์เกิดขึ้นและมี
ทีท่าว่าจะไปได้สวย ก็จะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า ‘จีบ’ (หรือ
ที่เรียกเป็นภาษาเพราะๆ ว่า ‘เกี้ยวพาราสี’) จากนั้นก็จะพัฒนา
ความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆ ถ้าตกลงจะแต่งงานกัน ฝ่ายชายก็
ต้องเป็นฝ่ายไปสู่ขอฝ่ายหญิง และหลายครัง้ทีผู่ห้ญงิไมม่สีทิธิใ์น
การตดัสินใจเรือ่งการแตง่งาน จากทัง้ภายในครอบครวัทีต่อ้งการ
เลือกคู่ครองให้ ไปจนถึงการแต่งงานด้วยความจําเป็นเพื่อให้ได้
เงินและการเลื่อนฐานะทางสังคม หรือแม้กระทั่งประเทศชาติ
บา้นเมืองที ่‘ผูห้ญงิ’ และการแตง่งานถกูมองเป็นเครือ่งมอืสรา้ง
สมัพนัธไมตรใีนการแผข่ยายอาํนาจ เมือ่เป็นเชน่นัน้แลว้ ผูห้ญงิ
โสดจงึมจีาํนวนนอ้ย หรือพดูง่ายๆ วา่แทบจะไม่มีสิทธิ ์‘โสด’ เลย
ด้วยซํ้า
 แตใ่นปัจจบุนัโลกหมนุไว อะไรกเ็ปลีย่นแปลง แนวคดิเกีย่วกบั
การมอีสิระทางความคดิและการใชช้วีติ ความเทา่เทยีมของชาย
และหญิง สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจทีจ่ะอยูเ่ป็น ‘โสด’ ของผู้หญงิมากข้ึน ประกอบกบัความ
สามารถในการทาํงานหารายไดข้องผูห้ญงิทีท่าํใหส้ามารถพึง่พา
ตวัเองได ้จงึเกดิเป็นคา่นยิมใหม่ๆ  ทีท่าํใหผู้ห้ญงิรูส้กึวา่ “โสดกไ็ด้ 
ไมเ่หน็เป็นอะไร” และเลอืกทีจ่ะ ‘โสด’ หรอืรอ ‘คนทีเ่หมาะสมจรงิๆ’ 
ทั้งด้านสถานะทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา
 ผู้หญิงเลือกที่จะเป็นโสดมากขึ้นก็คงจะทําให้ผู้ชายจํานวน
มากหนักใจกับการหาแฟนมากขึ้นอีกหนึ่งขั้น (จากใจนักเขียน
ที่เป็นผู้ชายคนเดียวในเล่มนี้) แต่ก็ไม่ใช่เร่ืองที่ผิดอะไร ถ้าโสด
แล้วมีความสุขมากกว่า จะหาคนรู้ใจทําไมล่ะ :)

 ผลการสํารวจของ U.S. Census Bureau, Interna-
tional Data Base ที่ผ่านการวิเคราะห์โดยบริษัทจัดหาคู่ 
MeetNLunch คาดการณ์ว่า ในปี 2563 ประเทศไทยจะมีผู้
หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 1.5 ล้านคน โดยเฉพาะ ‘ผู้หญิงตัวคน
เดียว’ จะมีเพิ่มมากขึ้น โดยตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ 5.6 ล้านคน 
แตใ่นจาํนวนนีร้วมถงึผูห้ญงิทีเ่ป็นมา่ยและผา่นการหยา่รา้ง ซึง่มี
สาเหตมุาจากการทีผู่ช้ายมแีนวโนม้เสยีชวีติเรว็กวา่และมแีนวโนม้
แต่งงานใหม่มากกว่าผู้หญิง จึงทําให้มีผู้ชายที่ผ่านการหย่าร้าง
และพ่อม่ายน้อยกว่า
 นอกจากนี ้ขอ้มลูจากสถาบนัวจิยัเอเชยี (Asia Research 
Institute) ระบุวา่สาวโสดไทยมสีดัสว่นคอ่นขา้งสงูเมือ่เทยีบกบั
ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยสาวโสดไทยอาย ุ30-34 ปี ยงัครองความ
เป็นโสดสูงกว่าสาวๆ ในหลายประเทศ ซึ่งใกล้เคียงกับประเทศ
ญี่ปุ่น และสูงกว่าอินโดนีเซียถึง 2 เท่า
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เศรษฐศาสตร์
กั บ ค น โ ส ด
 “เศรษฐศาสตร์ คือ ศาสตร์ (วิชา) ที่ศึกษา
หนทางในการเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้
มปีระโยชนส์งูสดุ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการท่ีมอียู่
อย่างไม่จํากัด”
 เมื่อมนุษย์ ‘เพศที่เราสนใจ’ (สมัยนี้ใช้คําว่า ‘เพศ
ตรงข้าม’ ได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่) ก็เป็นทรัพยากรที่มี
อยูอ่ยา่งจาํกดัประกอบกบัความตอ้งการหรอื ‘คูแ่ขง่’ 
ของเรากม็มีากเหลอืเกนิ แลว้เราควรจะทาํอยา่งไร จะ
หาคนทีเ่ขา้กบัเรา คนทีจ่ะอยูก่บัเราไปอกีนานจนอาจ
จะถงึตลอดชวีติ เราจะหา ‘คนคนนัน้’ ไดย้งัไง หรอืถา้
เราเลอืกทีจ่ะโสด เราจะใชช้วีติโสดอยา่ง strong โดย
ไม่รู้สึกแปลกแยกได้ยังไงกัน
 ใครจะเชื่อว่าคําถามเรื่องความโสดข้างต้น จะมี
คาํตอบในแงม่มุจากรางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์
ในปี 2010 ที่มอบให้กับ Peter Diamond Dale 
Mortensen และ Christopher Pissarides 
(DMP) ซึ่งว่าด้วยเรื่องของ ‘แบบจําลองการค้นหา
และการจับคู่’ (Search and Matching Model) 
ของแรงงานและนายจ้างในตลาดแรงงาน (Labor 
Market) โดยทั้งคู่จะต้องค้นหาซึ่งกันและกันเพื่อหา
คู่ที่เหมาะสมที่สุดให้กับตัวเอง ซึ่งสามารถสรุปข้อคิด
ที่เชื่อมโยงกับการครองโสดและหาคู่ได้ 10 ข้อ ดังนี้
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ทำาไม ?
จำานวน ‘คนโสด’
ถึงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน

cover

 • ความไม่สมดุลของอัตราส่วนเพศ
 (สำามะโนประชากรและเคหะปี 2553 : 
 ประชากรชาย 17,664,950 คน คิดเป็นร้อยละ 48.9   
 ประชากรหญิง 18,447,666 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1)

 • การเลื่อนอายุของการมีคู่ครอง
(อายุโสดเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสของประชากรชายและหญิง
ระหว่าง พ.ศ. 2513-2553

   พ.ศ.	 ชาย	 หญิง
  2513 24.7 22.0
  2523 24.9 22.8
  2533 26.0 23.5
  2543 27.3 24.0
  2553 28.7 24.9
  ที่มา : สำามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553)

 • อัตราการอยู่เป็นโสด
 (ร้อยละของประชากรที่เป็นโสด จำาแนกตามอายุและเพศ   
 พ.ศ. 2513-2553

	 	 	 			ชาย		 			หญิง	
   พ.ศ.	 30-34	ปี	 30-34	ปี
  2513   9.9    8.1
  2523  11.0   11.8
  2533  16.5   14.1
  2543  22.4   16.1
  2553  36.5   23.5
  ที่มา : สำามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553)

 • ผู้ชายตายเร็วกว่าผู้หญิง
 • ความหลากหลายของรสนิยมทางเพศ

 ถ้าจะสรุปกันง่ายๆ ก็คือ ผู้หญิงไทยจะมีแนวโน้มเป็นโสด
มากขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อกีในอนาคต ผูช้ายไทยเองกม็แีนวโน้มทีจ่ะแต่งงานช้าลง ครอง
ความเป็นโสดนานขึ้น จริงอยู่ที่การอยู่เป็นโสดเป็นสาเหตุสำาคัญ
ที่ทำาให้จำานวนประชากรในประเทศลดลงและทำาให้สังคมไทยก้าว
ไปสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่การเลือกคู่ครองหรือหาใครสักคนมา
เป็นแฟนก็เป็นเรื่องใหญ่สำาหรับชีวิตคนคนหนึ่งและเป็นสิทธิส่วน
บุคคล หากเรามีความสุขและพอใจที่จะอยู่เป็นโสด ไม่ว่าจะด้วย
เหตุผลอะไรก็ตาม ก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่จะรักษาความเป็นโสดน้ันไว้ 
โสดแบบมีความสุขต่อไปเรื่อยๆ ดีกว่ารีบแต่งงานมีคู่แล้วมารู้ที
หลังว่า ‘คนคนนั้น’ ไม่ใช่สำาหรับเราคงไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีต่อทั้ง
สองฝ่ายจริงไหมครับ :)
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1. 
Finding Mr. / Mrs Right takes 
time. Always. 
การตามหาคนที่ใช่ต้องใช้เวลา
 ถงึแม้จะเป็นข้อคดิทีฟั่งดกูาํป้ันทบุดนิไป
เสยีหนอ่ยและอาจจะทาํใหค้นโสดจาํนวน
หนึง่คดิวา่ “ฉนักร็อมานานแลว้” แตย่งัไงเสยี 
คาํกล่าวนีก้ยั็งคงเป็นความจรงิ หลายครัง้
เรากต็อ้งรอ ‘คนทีใ่ช’่ ใน ‘เวลาทีเ่หมาะสม’ 
โสดตอ่ไปอกีสกัหนอ่ยเพือ่รอคนทีใ่ชจ่รงิๆ 
ก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรสักหน่อย 
2. 
Shit happens. 
ความผิดพลาด…เกิดขึ้นได้เสมอ
 นายจา้งมสีทิธิไ์ดล้กูจา้งทีไ่ม่เหมาะสม
แลว้กล็งเอยดว้ยการเลกิจา้ง คนเรากเ็ชน่
กัน บางครั้งความสัมพันธ์ก็จบลงอย่าง
ไม่คาดคิดมาก่อน อาจไม่ใช่เพราะใครผิด 
เราแค่ ‘ไม่ใช่’ ซึ่งกันและกัน สุดท้ายเราก็
คงตอ้งปลอ่ยมอืกนัเพือ่ปล่อยใหต่้างฝ่าย
ต่างเดินหน้าหา ‘คนที่ใช่’ ต่อไป
3. 
In a world where there is a match 
for everyone, there will still be 
singlehood. 
ในโลกที่มีคนที่ใช่รอเราอยู่ ความโสดก็จะ
ดํารงอยู่เสมอ
 เม่ือนายจา้งตอ้งการลกูจา้งทีเ่หมาะสม
ก็ต้องมีการจ้างและเลิกจ้าง ดังนั้นการ
ว่างงานจึงเป็นเรื่องปกติ ความโสดก็เช่น
กัน เมื่อมีคนที่เหมาะสมกับเราจริงๆ อยู่
ท่ีไหนสักแห่งก็ต้องใช้เวลาตามหากันต่อ
ไป ระหว่างนั้นก็โสดแบบแฮปปี้ๆ ไปก่อน 
รอคนที่เขาจะมาหยุดที่เราดีกว่า
4. 
For a couple to form, both must 
be better off than when single. 
สําหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ การใช้
ชีวิตร่วมกันต้องดีกว่าการอยู่เป็นโสด
 นายจ้างกับลูกจ้างต้องได้ประโยชน์
รว่มกนัถงึจะทาํงานรว่มกนัได ้การเร่ิมตน้
ความสมัพนัธก์เ็ชน่กนั การใชช้วีติร่วมกนั
ต้องดีกว่าอยู่เป็นโสดแต่ก็อย่าเพิ่งรีบคบ
กับใครแค่ให้หายเหงา หายโสด เพราะ
การจะรกัษาความสมัพันธน์ัน้ การใชช้วีติ
กับคนคนนี้ต้องดีกว่าคนอื่น
5. 
Sometimes, people settle because 
they are tired of waiting. Don’t! 

อย่าคบกับใครเพราะเหนื่อยที่จะต้องรอ
 ลูกจ้างที่ตัดสินใจเซ็นสัญญารับงาน
เพียงเพราะขี้เกียจรอ แน่นอนว่าอนาคต
ของเขาไม่รุ่งแน่ๆ เพราะการจับคู่แบบน้ี
เป็นการจบัคูท่ี่ไมย่ัง่ยนืเป็นการตดัโอกาส
ข้างหน้าของตัวเอง การเร่ิมต้นความ
สัมพันธ์ก็เช่นกัน ถ้ารีบเกินไปอาจจะ
พลาดคนดีๆ ที่รอเราอยู่ก็ได้ บางทีครอง
โสดอยู่แบบนี้ก็ดีกว่า
6. 
The search effort pays off more 
if there are many competing 
partners. 
ความพยายามในการค้นหาจะได้ผล
มากกว่า ถ้าเรามีตัวเลือกมากๆ
 ในตลาดแรงงาน นายจ้างมักมีน้อย
กว่าลูกจ้าง นายจ้างจึงมีอํานาจต่อรอง
มากกวา่ เชน่เดยีวกนักบัเพศชายและเพศ
หญิง หากเพศใดมีน้อยกว่าก็มักจะเป็น
ฝา่ยทีม่อีาํนาจเหนอืกวา่ และจากสาํมะโน
ประชากรปี 2553 พบวา่ผูห้ญงิมมีากกวา่
ผู้ชาย จงึไมแ่ปลกใจเลยวา่ทําไมผูห้ญงิใน
สมยันีเ้ลอืกทีจ่ะเป็นโสดกนัมากขึน้ เพราะ
ผู้หญิงไม่อยากเป็นฝ่ายถูกผู้ชายเลือก
นั่นเอง
7. 
Dating agencies bring people to-
gether more quickly and reduce 
the incidence of singlehood. 
บริษัทจัดหาคู่หรือพ่อสื่อแม่สื่อท้ังหลาย
จะชว่ยใหเ้ราเจอคนท่ีเหมาะกบัเราเร็วขึน้
และลดช่วงเวลาการเป็นโสดลง
 สาํหรบัตลาดแรงงานกค็งจะหมายถงึ
บรษิทัจดัหางาน และสาํหรบัชวีติคูก่ค็งจะ
หมายถึงบริษัทจัดหาคู่ บริษัทเหล่านี้อาจ
หาคนที่เขา ‘คิดว่าเหมาะสม’ กับเรา ซึ่ง
ก็เป็นทางเลือกหน่ึงสําหรับคนโสด (แต่
ระวงัอย่าใหถ้กูบรษิทัพวกนีห้ลอกเอาละ่)
8. 
The couples that form are best 
for the partners that make the 
proposal. 
แฟนที่เข้ากันได้ดีจะนําไปสู่การแต่งงาน
 นาย จ้าง เป ็นผู้ เ สนอสัญญาจ้ าง
งาน เปรียบเสมือนผู้ชายไปสู่ขอผู้หญิง
แต่งงาน ด้วยเหตุนี้ผู้ชายจึงเป็นฝ่ายที่
มีบทบาทในความสัมพันธ์มากกว่า แต่
ปัจจุบันเกิดความเท่าเทียมกันระหว่างทั้ง
สองเพศ ผูห้ญงิเองกเ็ป็นฝา่ย ‘บกุ’ ได ้ไม่
ตอ้งรอใหผู้ช้ายเป็นฝา่ยบกุอยา่งเดยีว ใน

ทํานองเดียวกัน ถ้าความสัมพันธ์ไม่โอเค 
ฝ่ายหญิงก็มีสิทธิ์ ‘หยุด’ แล้วออกมาอยู่
เป็นโสดแบบสวยๆ เช่นกัน
9. 
Women have a better outcome 
in marriage if they find a way to 
sweeten their wait. 
ผูห้ญงิจะไดร้บัประโยชนจ์ากการแตง่งาน
มากกว่าผู้ชาย ถ้าเธอเลือกที่จะรอ
 หากลูกจ้างเซ็นสัญญารับงานกับ
นายจ้างแล้ว เขาจะเสียผลประโยชน์ใน
ชว่งเวลาท่ีวา่งงานไป รวมถงึเสยีโอกาสที่
กาํลงัรอเขาอยูใ่นอนาคต เชน่กนักบัผูห้ญงิ 
เมื่อตกลงคบกับใครแล้วก็จะเสียโอกาส
ในการพบคนอื่นๆ และเสียช่วงเวลาแห่ง
ความเป็นโสดไป ดงันัน้ คนโสดกไ็มจ่าํเป็น
ตอ้งรีบสละโสด ใชช้ว่งเวลาแหง่ความโสด
ใหคุ้ม้คา่ ออกไปเมาทห์รอืปารต์ีก้บัเพ่ือนๆ 
ไปทาํอะไรสนุกๆ ดว้ยกนั ความสขุเหล่านี้
จะช่วยยืดระยะเวลาการรอคอยออกไป
และอาจทําให้เจอคู่ที่เหมาะสมมากขึ้น
10. 
They also have a better outcome 
if they agree and enforce collec-
tively what they expect. 
การท่ีเราเขา้ใจและยอมรับความตอ้งการ
ซึ่งกันและกัน จะเป็นผลดีมากกว่า
 นายจา้งตอ้งทําสญัญากบัลกูจา้งเกีย่ว
กบัผลประโยชน์ท่ีเขาจะไดร้บัเพือ่ยอมรบั
ความต้องการซึ่งกันและกัน ชีวิตคู่ก็เช่น
กัน เราควรคุยกันตั้งแต่แรกเพื่อให้เข้าใจ
ความต้องการหรือความคาดหวังของอีก
ฝ่าย การทําแบบนี้จะทําให้ความสัมพันธ์
มั่นคงกว่า แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมที่จะแบก
รบัความคาดหวังของอกีฝา่ย การอยูเ่ป็น
โสดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
ทําได้เช่นกัน

(ที่มา : dateconomics.com)
 

การคบใครสกัคนเป็นเรือ่งทีด่ ีแตก่ารครองโสด
กม็ขีอ้ดมีากมายเชน่กนั จะโสดหรอืไมโ่สดนัน้ 
คณุมสีทิธ์ิทีจ่ะเลือกเอง หากคณุคบใครสกัคน
อยู่ จงรักษาเขาไว้ แต่หากหัวใจคุณยังว่าง 
คุณจะโสดเพื่อรอคนที่ใช่ หรือจะโสดตลอด
ไป…ก็ได้เช่นกัน
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ธรุกจิเพือ่

ค น โ ส ด

เรื่อง : นลิน

 เพราะความโสดไม่ใช่เรื่อง
ผิดปกติอีกต ่อไป ใครๆ ก็
เลือกจะโสดกันมากขึ้น และ
คนโสดก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งที่มี
เงินเฟอเหลือใช้มากกว่าคน
มีคู่ที่ต้องแบ่งเวลาท�างานไป
ดูแลครอบครัวและเก็บเงินไว้
ส�าหรบัวางแผนอนาคตของลกู 
สารพดัธรุกิจส�าหรบัคนโสดจงึ
ทยอยกันถอืก�าเนดิขึน้เพือ่การ
นี้โดยเฉพาะ 

บริษัทขจัดความโสด ธนาคารสเปิร์ม

ธุรกิจหนึ่งท่ีเกิดขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น 
‘คนโสด’ โดยเฉพาะก็คือธุรกิจจัดหาคู่ที่
เติบโตขึ้นมากในระยะหลัง โดยมีทั้งธุรกิจ
แบบออนไลน์ที่ให้ฝ่ายชายและหญิงอัพโหลด
ประวัติตัวเองขึ้นเว็บไซต์ และเลือกจับคู่
ประวัติคนที่ตนถูกใจกันได้เอง โดยบริษัทจะ
เป็นผู้นัดหมายทั้งสองฝ่ายให้เพื่อป้องกัน
มิจฉาชีพ ค่าบริการการจับคู่ที่พบกันทาง
เว็บไซต์นี้อยู่ที่ประมาณ 900 บาท ขณะที่
อีกวิธีหนึ่ง เป็นการจับคู่แบบที่บริษัทจะซัก
ประวตัขิองลกูแบบตวัตอ่ตวัและเสนอคูใ่หต้าม
ความเหมาะสม พร้อมนัดเดทให้ด้วย การจับ
คู่แบบหลังนี้อาจมีราคาเริ่มต้นที่ 5000 บาท 
และสูงขึ้นไปถึงหลักแสนก็ยังได้ ในช่วง 2-3 
ปีที่ผ่านมาธุรกิจจัดหาคู่มีมูลค่าพุ่งไปสูงกว่า 
5,000 ล้านบาทแล้ว และมองจากแนวโน้ม
ที่ผ่านมา ธุรกิจจัดหาคู่ก็มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
มาโดยตลอด
 ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีบริษัทจัดหาคู่ที่
เชื่อถือได้อยู่ราว 10 กว่าแห่ง แต่ในสหรัฐอ
เมิรกานั้นธุรกิจนี้บูมมากมีมูลค่าธุรกิจสูงถึง 
1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีบริษัทที่ทํา
ธุรกิจจัดหาคู่ทั่วประเทศกว่า 5,000 บริษัท 
ในแต่ละมลรัฐมีบริษัทจัดหาคู่ไม่ตํ่ากว่า 100 
บริษัท ส่วนผู้หญิงในสังคมญี่ปุ่นและเกาหลี
เริ่มส่งประวัติของตัวเองไปตามบริษัทจัดหา
คู ่และมองวา่การยืน่ประวัตดิงักล่าวไมไ่ดต้า่ง
อะไรจากการการส่งประวัติไปสมัครงานตาม
บริษัทต่างๆ เลย

ไม่ใช่ทุกคนที่อยากแต่งงาน ธนาคารสเปิร์ม
จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่อยากมีลูก 
แต่ไม่อยากแต่งงาน European Sperm 
Bank ธนาคารสเปิร์มแห่งยุโรป ตั้งอยู่ที่
ประเทศเดนมารก์ นบัเป็นเป็นแหลง่รบับรจิาค
สเปิร์มที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในแต่ละ
ปีมีผู้ยินดีบริจาคสเปิร์มเป็นจํานวนมาก โดย
ผู้บริจาคสเปิร์มจะได้รับเงินจากการบริจาค
ราวครั้งละ 1,600 บาท แต่ธนาคารดังกล่าว
เข้มงวดเรื่องการคัดกรองคุณภาพของสเปิร์
มมาก นอกจากสเปิรม์จะตอ้งมคีณุภาพสงูแลว้ 
ผู้ที่มาบริจาคจะต้องผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
กําหนดเอาไว้ว่า ต้องไม่มีโรคติดต่อ โรคทาง
กรรมพนัธุ ์ทัง้ยงัตรวจไปถงึประวติัการเขา้รบั
การรกัษาพยาบาลของคนในครอบครวัวา่ทกุ
คนมีประวัติขาวสะอาดปราศจากโรค เพื่อให้
มัน่ใจวา่เดก็ทีจ่ะเกดิมาจากสเปิรม์ทีบ่รจิาคนัน้
จะแขง็แรงและไมเ่ป็นโรคตดิตอ่ใดๆ ทัง้สิน้ ดงั
นั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่การขอรับบริจาคสเปิร์
มอาจมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 13,000 - 17,000 
บาท แต่สําหรับคู่รักที่มีบุตรยาก คู่แต่งงาน
เพศเดยีวกนั และบรรดาคนโสดทีเ่ลอืกแลว้วา่จะ
ไมแ่ตง่งานแตก่ย็งัตอ้งการลูก ธนาคารสเปิรม์
จึงเป็นทางเลือกที่ดึงดูดใจไม่น้อยเลย 

cover
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ธุรกิจสัตว์เลี้ยง

ร้านอาหารเพื่อคนโสด

เมื่อเป็นโสดก็ไม่มีลูก คนโสดทํานวนหนึ่งจึงเลือก
ที่จะทุ่มเทความรัก เวลา และเงินที่เหลือของตัว
เองให้กับเจ้าสัตว์เลี้ยง ผลการสํารวจระบุว่า
เปอรเ์ซน็ตข์องผูเ้ลีย้งสนุขัทีเ่ป็นผูห้ญงิวยัยีส่บิถงึ
สามสิบปลายๆ กําลังเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น นอกจาก
ธรุกจิการขายสตัวเ์ลีย้งจะเตบิโตขึน้แลว้ ธรุกจิรปู
แบบใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อมปรากฏการณ์ดังกล่าว ก็
คือ สินค้าใดที่เคยมีไว้ขายสําหรับเด็กๆ ก็เปลี่ยน
มาทาํเป็นสนิคา้สาํหรบัขายสตัวเ์ลีย้งแทน ไมว่า่จะ
เป็นเสือ้ผา้สาํหรบัสตัวเ์ล้ียง อาหารเสรมิ ศนูยร์บั
ฝากดูแลสตัวเ์ลีย้งเวลาเจา้ของไปทาํงาน หรอืแม้
กระทั่งร้านเสริมสวยสําหรับสัตว์เลี้ยงก็ผุดขึ้นมา
ราวกับดอกเห็ด

นอกจากธุรกิจที่ช่วยขจัดความเดียวดายไปจาก
คนโสดแลว้ นกัธรุกิจหัวใสยงัออกแบบธุรกจิอืน่ๆ 
ขึน้เพือ่ตอบสนองวธิกีารใชช้วีติของคนโสดทีต่อ้ง
ไปไหนมาไหนคนเดียว กินอาหารคนเดียว อยู่คน
เดียว ไปเที่ยวคนเดียว อย่างร้านอาหารอาหาร
ต่างๆ ก็เริ่มเพิ่มเมนูอาหารจานเดียวหรือเซต
อาหารที่มีขนาดเล็กลง เหมาะสําหรับคนเดียวรับ
ประทาน และย้ายที่นั่งสําหรับลูกค้าที่มาคนเดียว
จากมุมมืดมาไว้ที่บาร์หรือที่ที่เปิดโอกาสในลูกค้า
ได้พบปะสังสรรค์กับคนอื่นมากขึ้น 

เฟอร์นเิจอร์สำาหรบั
ที่พักคนโสด

Bloomberg Businessweek กลา่ววา่ คนโสด
มีแนวโน้มจะเช่าบ้านหรือห้องพักมากกว่าจะซื้อ
บ้านเป็นของตัวเอง เพราะเป็นอิสระมากกว่า 
เคลื่อนย้ายง่าย และยังไม่ต้องเพ่ิมภาระการ
ผ่อนเงินก้อนโตในแต่ละเดือน แน่นอนว่าคนโสด
คงไม่เช่าห้องขนาดใหญ่โต แต่จะเลือกเช่าห้อง
ขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะสําหรับอยู่คนเดียวและ
ราคาถูกกว่า ดังนั้น ธุรกิจที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ
นวัตกรรมเครื่องเรือน เครื่องใช้ที่ประหยัดพื้นที่ 
ถอดประกอบและติดตั้งได้ง่าย เพื่อให้เหมาะกับ
ไลฟ์สไตล์ของคนโสดนั่นเอง

ทัวร์คนโสด

คนโสดทีเ่คยคดิจะไปเทีย่วตา่งประเทศ มกัจะต้อง
จ่ายเงินค่า Single Supplement เพิ่มหากเช่า
ห้องพักโรงแรมแต่ต้องการนอนห้องพักคนเดียว 
เพราะโรงแรมถือว่าค่านํ้า ค่าไฟ และค่าสาธาร-
นูปโภคอ่ืนๆ ที่เราใช้คนเดียวนั้นไม่ได้ลดลงจาก
การเข้าพักสองคนสักเท่าไหร่ จึงหันมาเก็บเงิน
เราเพ่ิมเสียอย่างนั้น บริษัททัวร์ในช่วงหลังจึงจัด
โปรแกรมทวัรใ์หต้อบโจทยค์นโสด ทีจ่ะชว่ยให้ชาว
โสดไมต่อ้งจา่ยคา่ Single Supplement อกีตอ่
ไป ทั้งยังมีโปรแกรมทัวร์ที่ตอบโจทย์ความสนใจ
ของคนโสดที่รักการผจญภัยมากขึ้น ทั้งสถานที่
ที่ไปและกิจกรรมที่ทํา ทั้งยังยกเอาเรื่องการหา
เพื่อน พบปะผู้คน และสร้างโอกาสที่จะได้เจอคน
ใหม่ๆ ในชีวิตขึ้นมาเป็นจุดขายอีกด้วย

การเป็นคนโสดจงึไมน่า่กลวัแตอ่ยา่งใด และ
ไมไ่ดเ้พิม่ภาระอะไรใหก้บัรฐัหรอืสงัคม ใน
ทางตรงกันข้าม ความโสดนี่แหละที่กําลัง
กา้วเขา้มามบีทบาทอยา่งมากในการกระ-
ตุ้นเศรษฐกจิและทาํใหเ้กดิวงจรธรุกจิแบบ
ใหม่ๆ  ขึน้ทัว่โลก เพราะคนโสดกาํลงักลาย
มาเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ในสังคม ที่บรรดา  
นกัธรุกจิทัว่โลกตอ้งจบัตามอง
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เรื่อง: กรกมล  ศรีวัฒน์

 ไหนๆ ใครโสดขอมือหน่อย 
ยินดีต้อนรับชนชาวโสดทุกคน 
เมื่อท่านโสดก็เปรียบเสมือน
เป็นสมาชกิระดบัแพลทนิมัของ
พวกเราพลพรรคชาวโสด เรา
จึงมีวิธีการดีๆ มาแนะน�า ว่า
ต้องเตรียมตัวอย่างไรให้ใช้
ชีวิตโสดอย่างมีความสุข
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 ป ัจจุบัน เงินแทบจะเป ็น
ปัจจัยที่ห้ากันเลยทีเดียว ดัง
นั้นเมื่อจะใช้ชีวิตชนชาวโสด
ให้มีความสุข การออมเงินจึง
เป็นเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะสาว
หรือหนุ่มโสดที่ทํางานราชการ
หรือออฟฟ ิศที่ มี วั น เก ษียณ
อายุ การวางแผนด้านการเงิน
เป็นสิ่งที่จําเป็นมาก ไม่ว่าจะ
เก็บในรูปสังหาริมทรัพย์หรือ
อสังหาริมทรัพย์ การสะสม
กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 
(RMF) ซึง่เป็นรปูแบบการสรา้ง
กองทุนเกษียณได้ด้วยตนเอง 
มีจุดเด่นตรงที่มีความยืดหยุ่น
สูง มีนโยบายการลงทุนที่หลาก
หลาย ส่วนการสะสมกองทุน
หุ้นระยะยาว(LTF) ก็เพ่ือเพ่ิม
โอกาสรับผลตอบแทนที่ เพิ่ม
ขึ้นจากการลงทนุในกองทนุรวม
หุน้ หรือการทําประกันชีวิต ซึ่ง
ประกันชีวิตที่เราเห็นว่าน่าสนใจ 
คือ ‘ประกันชีวิตแบบบํานาญ’ 
ที่แม้จะไม่ได้เงินคืนระหว่างอายุ
กรมธรรม์ แต่จะจ่ายคืนเมื่อเรา
มีอายุมากกว่า 55 ปี นับว่าเป็น
กลยุทธ์ในการเก็บออมที่ดีมาก
รวมไปถึงยังเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้
คนโสดนําไปลดหย่อนภาษีได้
อกีดว้ย นอกจากนีก้ารหาอาชพี
หลังจากเกษียณ ไม่ว่าจะเล่น
หุ้นอยู่บ้าน เปิดร้านกาแฟเล็กๆ 
หรือการเปิดบ้านเช่าก็เป็นตัว
เลือกที่น่าคิดอยู่ไม่น้อยเลย

นี่ถือเป็นกฎของคนโสดคล้าย ๆ 
กับกฎของลูกเสือ จงพึงระลึก
ไวว้า่ หากคณุกาํลงัเป็นสาวหรอื
หนุม่โสดทีอ่าศัยอยูค่นเดยีว การ
ผูกมิตรกับเพื่อนข้างห้อง ป้า
ขา้งบา้นเอาไว้พ่ึงพายามยาก ให้
ชว่ยสอดสอ่งดแูล คอยเป็นหเูป็น
ตา บางครัง้กเ็ป็นปากเป็นเสยีง 
ยามเราไมอ่ยูก่เ็ป็นสิง่ดงีามไมน่อ้ย 
นอกจากนี้การมีสมาคมเพื่อน
ชาวโสดที่สามารถทํากิจกรรม
ร่วมกันได้ก็เป็นทางเลือกในการ
แกเ้หงาทีด่ ีช่วยลดความฟุ้งซ่าน
ไปได้เยอะเลย

รู้จักวางแผนด้านการเงิน ชาวโสด เป็นมิตรกับ
ชาวโสดทั่วโลก- - - -
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ใครๆ ก็บอกว่าการไม่มี โรค
เป็นลาภอันประเสริฐ การดูแล
สุขภาพจึงเป ็นเรื่องที่สําคัญ
มากสําหรับทุกคน โดยเฉพาะ
ชาวโสดที่ต้องดูแลตัวเองเป็น
ส่วนใหญ่ การเลือกรับประทาน
อาหาร การออกกําลังกาย 
ป้องกนัไมใ่หต้วัเองปว่ยเขา้โรง-
พยาบาลก็เป ็นสิ่งควรนึกถึง 
เพราะเราคงไม่อยากนําเงินที่
หาได้มาใช้รักษาตัวตอนเราแก่
เฒ่าหรอก นอกจากนี้โรคที่มา
กบัความโสดกค็วรระวงั สาํหรบั
สาวโสดโรคที่มีโอกาสเป็นกว่า
คนทั่วไป คือ โรคมะเร็งเต้านม
และมะเร็งรังไข่ ยังมีโรคซึม-
เศร้าและโรคความดันโลหิตสูง
ที่เป็นได้ทุกเพศ แต่ไม่ต้องห่วง
การออกกาํลังกาย การเลอืกกนิ
อาหารที่ดีและการมีสุขภาพจิต
ที่ดีก็จะช่วยลดโอกาสการเป็น
โรคต่างๆ ได้หรือจะวางแผนทํา
ประกันสุขภาพก็ดีนะ ไปตรวจ
ร่างกายประจําทุกปีจะได้รักษา
โรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็เยี่ยม
ไปเลย

คิดเสมอว่า
สุขภาพก็สําคัญนะ

- -
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สิ่งที่เป็นคอนเซปต์สําคัญของ
การเป็นโสดกค็อืการใช้ชีวิตโดย
พึง่พาตนเองเป็นสว่นใหญ ่ดงันัน้
ทักษะบางประการท่ีใช้ในการ
ดําเนินชีวิตคนเดียวก็ควรจะมีไว้
ติดตัวบ้าง สําหรับสาวโสด ไม่
ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟ 
ซอ่มทอ่นํา้ประปา ดแูลรถ ตรวจ
ลมยางหรืองานช่างก็ควรรู้ไว้
เล็กน้อย สําหรับชายโสดการรู้
ทกัษะการเยบ็ผ้า การทาํอาหาร
พอติดตัวไว้ก็ไม่เสียหาย ไม่รู้คิด
ไปเองไหม แต่คนที่มีทักษะเหล่า
นี้จะดูจ๊าบมากเลยนะ

ความโสดมีข้อดีมากมาย หนึ่ง
ในนั้นคือการมีอิสระอย่างเต็มที่ 
หลังจากที่เราทํางานหาเงินเก็บ
ออมไว้แล้ว ก็ไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตา
ทํางานจนชีวิตขาดสีสัน แบ่ง
ส่วนหนึ่งของรายได้มาเติมเต็ม
ชีวิตกันดีกว่า การให้รางวัลชีวิต
มีหลากหลายวิธี หนึ่งในนั้น คือ
การท่องเที่ยว อันเป็นกิจกรรม
ยอดฮติของคนโสด ทัง้ทอ่งเทีย่ว
ในประเทศหรือต่างประเทศก็
ล้วนแต่มีความน่าสนใจไม่น้อย 
เป็นการเปิดหูเปิดตา ได้อยู่ใน
สภาพแวดล้อมใหม่ๆ นอกจาก
นี้การเข้าคอร์สอบรมหรือทํากิจ
กรรมใหม่ๆ เช่น เล่นโยคะ เรียน
ระบายสีนํ้า เรียนปักผ้า เรียน
ดํานํ้า ฯลฯ ก็สร้างความตื่น
เต้น ได้ทําอะไรใหม่ๆ ได้ท้าทาย
ศักยภาพของเรา

...และนีค่อื 6วิธีการทีเ่ราคัดแลว้ 
คดัอกี เพือ่นาํมาฝากชาวโสดทกุ
คน หวังว่าจะนําไปเป็นแนวทาง
การปฏิบัติตาม จะได้ใช้ชีวิตโสด
ให้ปัง ให้เปรี้ยงกันไปเล้ยยย

ความปลอดภัยเป ็นสิ่งที่ต้อง
คํานึงเป็นอย่างมากสําหรับชน
ชาวโสดที่อยู่คนเดียว ไปไหนมา
ไหนคนเดียวอาจเป็นเป้าหมาย
ของมจิฉาชพีไดง้า่ย ดงันัน้การที่
เรามีทักษะการป้องกันตัวติดตัว
หรอืพกอปุกรณท์ีช่ว่ยป้องกนัตวั
เอง เช่น สเปรย์พริกไทย เครื่อง
ชอ็ตไฟฟ้า มเีอาไว ้พกเอาไวก้อ็ุน่
ใจมากกว่า สําหรับคนที่อยู่บ้าน
คนเดียวอาจจะเลี้ยงสุนัขสักตัว
คอยเห่า คอยเตือนภัย คอยเป็น
เพื่อนแก้เหงา นอกจากนี้ยังควร
หลกีเลีย่งการไปสถานทีเ่ปลีย่วๆ 
คนเดียว ใช้ชีวิตด้วยความไม่
ประมาทจะดีกว่านะเออ

รู้จัก SAFETY FIRST- - มีทักษะชีวิตติดตัวไว้
ไม่เสียหาย

- - ให้รางวัลกับชีวิตบ้าง- -



32

COVER

โ ส ด

สั ต ว์ ๆ

เรื่อง : อุรัสยา อุ่นละม้าย
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มองไปทางไหนก็เห็นแต่คนมีคู่ 
ดูแฮปป้ เราอยากบอกคุณว่า
ไม่ใช่คุณคนเดียวที่เดียวดาย 
หากยังมีเพื่อนร่วมโลกที่คุณ
อาจไม่เคยนึกถึงอีกมากมาย
พร้อมจะโดดเดีย่วเป็นเพือ่นคณุ 
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สร้างเนื้อเยื่อข้างลําตัวงอกออกมา แล้วเจริญเติบโต
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แบง่ตวัจาก 1 เซลลเ์ป็น 2 เซลล ์นอกจากนียั้งมกีารแบง่
แบบ  Multiple Fission เป็นการแบง่ตวัจาก 1 เซลลแ์ต่
ได้เซลล์มากกว่า 2 เซลล์
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สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของแมลงบางชนิด เช่น 
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จะฟักออกมาเป็นตัวเมียเสมอ แต่ในสภาวะที่ไม่เหมาะ
สมกับการดํารงชีวิต เช่น เกิดความแห้งแล้งหนาวเย็น 
หรือขาดแคลนอาหาร ตัวเมียจะผลิตไข่ที่ฟักออกเป็น
ทั้งตัวผู้และตัวเมีย จากนั้นสัตว์ตัวผู้และตัวเมียเหล่านี้
จะผสมพันธุ์กันแล้วตัวเมียจะออกไข่ที่มีความคงทนต่อ
สภาวะทีไ่มเ่หมาะสมได ้ในผึง้ มด ตอ่ แตน กพ็บว่ามกีาร
สบืพนัธุแ์บบพารธี์โนเจเนซิสดว้ยเช่นกนั โดยไขไ่มต่อ้งมี
การปฏิสนธิ และจะฟักออกมาเป็นตัวผู้เสมอ
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สภาวะทีไ่มเ่หมาะสมได ้ในผึง้ มด ตอ่ แตน กพ็บว่ามกีาร
จะผสมพันธุ์กันแล้วตัวเมียจะออกไข่ที่มีความคงทนต่อ
สภาวะทีไ่มเ่หมาะสมได ้ในผึง้ มด ตอ่ แตน กพ็บว่ามกีาร
จะผสมพันธุ์กันแล้วตัวเมียจะออกไข่ที่มีความคงทนต่อ

สบืพนัธุแ์บบพารธี์โนเจเนซิสดว้ยเช่นกนั โดยไขไ่มต่อ้งมี

 เป็นการสืบพันธ์ุโดยการ
สร้างเนื้อเยื่อข้างลําตัวงอกออกมา แล้วเจริญเติบโต

 เป็นการสืบพันธ์ุโดยการ
สร้างเนื้อเยื่อข้างลําตัวงอกออกมา แล้วเจริญเติบโต

 เป็นการสืบพันธ์ุโดยการ

เป็นตัวใหม่ สัตว์ที่มีการสืบพนัธุล์ักษณะนี้ ได้แก่ ไฮดรา 
สร้างเนื้อเยื่อข้างลําตัวงอกออกมา แล้วเจริญเติบโต
เป็นตัวใหม่ สัตว์ที่มีการสืบพนัธุล์ักษณะนี้ ได้แก่ ไฮดรา 
สร้างเนื้อเยื่อข้างลําตัวงอกออกมา แล้วเจริญเติบโต

หนอนตวัแบน ฟองนํา้ ปะการงั และสิง่มชีวีติเซลลเ์ดยีว 
เป็นตัวใหม่ สัตว์ที่มีการสืบพนัธุล์ักษณะนี้ ได้แก่ ไฮดรา 
หนอนตวัแบน ฟองนํา้ ปะการงั และสิง่มชีวีติเซลลเ์ดยีว 
เป็นตัวใหม่ สัตว์ที่มีการสืบพนัธุล์ักษณะนี้ ได้แก่ ไฮดรา 

เชน่ ยสีต ์ไฮดราฟองนํา้ รวมพืชช้ันสงูพวกขงิ ขา่ กล้วย 

การแตกหน่อ (Budding) เป็นการสืบพันธ์ุโดยการการแตกหน่อ (Budding) เป็นการสืบพันธ์ุโดยการการแตกหน่อ (Budding)
สร้างเนื้อเยื่อข้างลําตัวงอกออกมา แล้วเจริญเติบโต
การแตกหน่อ (Budding)
สร้างเนื้อเยื่อข้างลําตัวงอกออกมา แล้วเจริญเติบโต
การแตกหน่อ (Budding) เป็นการสืบพันธ์ุโดยการ
สร้างเนื้อเยื่อข้างลําตัวงอกออกมา แล้วเจริญเติบโต

 เป็นการสืบพันธ์ุโดยการการแตกหน่อ (Budding) เป็นการสืบพันธ์ุโดยการการแตกหน่อ (Budding)
สร้างเนื้อเยื่อข้างลําตัวงอกออกมา แล้วเจริญเติบโต
การแตกหน่อ (Budding) เป็นการสืบพันธ์ุโดยการการแตกหน่อ (Budding)

เป็นตัวใหม่ สัตว์ที่มีการสืบพนัธุล์ักษณะนี้ ได้แก่ ไฮดรา 
สร้างเนื้อเยื่อข้างลําตัวงอกออกมา แล้วเจริญเติบโต
เป็นตัวใหม่ สัตว์ที่มีการสืบพนัธุล์ักษณะนี้ ได้แก่ ไฮดรา 
สร้างเนื้อเยื่อข้างลําตัวงอกออกมา แล้วเจริญเติบโต

หนอนตวัแบน ฟองนํา้ ปะการงั และสิง่มชีวีติเซลลเ์ดยีว 
เป็นตัวใหม่ สัตว์ที่มีการสืบพนัธุล์ักษณะนี้ ได้แก่ ไฮดรา 
หนอนตวัแบน ฟองนํา้ ปะการงั และสิง่มชีวีติเซลลเ์ดยีว 
เป็นตัวใหม่ สัตว์ที่มีการสืบพนัธุล์ักษณะนี้ ได้แก่ ไฮดรา 

เชน่ ยสีต ์ไฮดราฟองนํา้ รวมพืชช้ันสงูพวกขงิ ขา่ กล้วย เชน่ ยสีต ์ไฮดราฟองนํา้ รวมพืชช้ันสงูพวกขงิ ขา่ กล้วย 

แ ล้ ว สั ต ว์ ช นิ ด
ไ ห น บ้ า ง ล่ ะ ที่

บ�าเพ็ญความโสดแต่ก็ยัง
สืบพันธุ์มีลูกมีหลานได้? 
ท า ง ชี ว วิ ท ย า ไ ด้ แ บ่ ง
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร สื บ พั น ธุ์
แบบไม่อาศัยเพศไว้ดังนี้
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การงอกใหม ่(Regeneration) พบในสตัวช์ัน้ตํา่ไดแ้ก่ 
ปลาดาว พลานาเรีย ไส้เดือนดิน ปลิง การงอกใหม่
เป็นการสร้างส่วนของร่างกายที่ขาดหายไป โดยสัตว์
เหล่านี้ถ้าร่างกายถูกตัดออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนจะ
สามารถงอกเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้ 

 จะเหน็ไดว้า่เพือ่นโสดสตัว์ๆ  ของเราต่างมี
วิธีการอยู่รอดที่หลากหลาย คงเป็นเพราะจุด
มุ่งหมายพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตเป็นเพียงการ
เกิดมาเพื่อส่งต่อชีวิตใหม่ไม่ให้สูญพันธุ์ แล้ว
มนุษย์ล่ะ เป้าหมายของการเกิดมาไม่ใช่เพื่อ
การสง่ตอ่พันธุกรรม ดาํรงเผา่พันธุห์รอกหรอื 
ถ้าใช่ เหตุผลของการโดดเดี่ยวเป็นสัตว์โสดๆ 
คอือะไร? คนโสดกค็อืมนษุยท์ีม่คีวามสามารถ
ในการสบืพันธ์ุแบบอาศัยเพศเทา่นัน้นะ ทาํไม
ธรรมชาติไม่ทดแทนอะไรให้เราบ้าง ทําไมเรา
ถึงถูกริดรอนสิทธิในการสืบพันธุ์? คําถาม
มากมายตามมาเป็นหางว่าว แต่ลองคิดดูดีๆ 
สิ ธรรมชาติย่อมมีเหตุผลของมัน
 ป ัจจุบัน โลกกํา ลังเผชิญกับป ัญหา
มากมาย หนึง่ในนัน้คอืการเพิม่ขึน้ของจาํนวน
ประชากรมนุษย์ และในอนาคตเราอาจต้อง
เผชิญปัญหาประชากรล้นโลก และนี่เองจึง
เป็นสาเหตุที่ธรรมชาติคัดเลือกให้เราโสด 
เพื่อลดการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร เป้า
หมายของคนโสดจึงยิ่งใหญ่กว่าคนมีคู่เป็น
ไหนๆ แมต้ลอดชีวิตทีผ่า่นมาเราอาจไมไ่ดร้กัษ์
โลกสกัเทา่ไร ยงัคงใช้ถงุพลาสตกิ ขบัรถปลอ่ย
ควันเสีย หรือเผลอเหยียบต้นไม้ตาย  ความ
โสดนี่แหละคือภารกิจกู้โลกที่สําคัญยิ่ง เป็น
พลังพิเศษสําหรับคนพิเศษเท่านั้นที่ถูกเลือก!

 …หรือแท้จริงแล้วปลายทางของชีวิต
มนุษย์มีมากว่าการสืบทอดเผ่าพันธุ์  ไม่ว่า
ตอนนี้คุณจะโสดหรือไม่ คุณค้นพบหรือยังว่า
จุดหมายที่แท้จริงของชีวิตคุณคืออะไร?

การสร้างสปอร์ (Spore Formation) สิ่งมีชีวิตจะ
สร้างสปอร์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเซลล์  เมื่อสปอร์
แกจ่ะปลวิไปตามทีต่า่งๆ ทีม่สีภาวะเหมาะสมและจะงอก
เป็นตัวใหม่ สัตว์ที่มีการสืบพันธ์ุแบบนี้ ได้แก่ เห็ด รา 
และพลาสโมเดยีมซึง่เป็นสตัวท์ีท่าํใหเ้กดิโรคไขม้าลาเรยี 

การขาดออกเป็นท่อน (Fragmentation) เกิดขึ้นกับ
สิ่งมีชีวิตพวกที่มีเซลล์ต่อกันเป็นเส้นสายโดยการหัก
เป็นท่อนๆ แต่ละท่อนที่หลุดไปจะแบ่งตัวได้เซลล์ใหม่ที่
ต่อกันเป็นเส้นสายเจริญต่อไป เช่น พวกหนอนตัวแบน 
สาหร่ายทะเล

อ้างอิง : 

https:// th.wikipedia.org/wiki/การสืบพันธุ์ 
http://archive.wunjun.com/udon-
tham/4/139.html

ปลาดาว พลานาเรีย ไส้เดือนดิน ปลิง การงอกใหม่
เป็นการสร้างส่วนของร่างกายที่ขาดหายไป โดยสัตว์
เหล่านี้ถ้าร่างกายถูกตัดออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนจะ
สามารถงอกเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้ 
เหล่านี้ถ้าร่างกายถูกตัดออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนจะ
สามารถงอกเป็นสิ่งมีชีวิตตัวใหม่ได้ 
เหล่านี้ถ้าร่างกายถูกตัดออกเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนจะ

มุ่งหมายพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตเป็นเพียงการ
เกิดมาเพื่อส่งต่อชีวิตใหม่ไม่ให้สูญพันธุ์ แล้ว
มุ่งหมายพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตเป็นเพียงการ
เกิดมาเพื่อส่งต่อชีวิตใหม่ไม่ให้สูญพันธุ์ แล้ว
มุ่งหมายพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตเป็นเพียงการ

มนุษย์ล่ะ เป้าหมายของการเกิดมาไม่ใช่เพื่อ
เกิดมาเพื่อส่งต่อชีวิตใหม่ไม่ให้สูญพันธุ์ แล้ว
มนุษย์ล่ะ เป้าหมายของการเกิดมาไม่ใช่เพื่อ
เกิดมาเพื่อส่งต่อชีวิตใหม่ไม่ให้สูญพันธุ์ แล้ว

การสง่ตอ่พันธุกรรม ดาํรงเผา่พันธุห์รอกหรอื 
ถ้าใช่ เหตุผลของการโดดเดี่ยวเป็นสัตว์โสดๆ 
การสง่ตอ่พันธุกรรม ดาํรงเผา่พันธุห์รอกหรอื 
ถ้าใช่ เหตุผลของการโดดเดี่ยวเป็นสัตว์โสดๆ 
การสง่ตอ่พันธุกรรม ดาํรงเผา่พันธุห์รอกหรอื 

คอือะไร? คนโสดกค็อืมนษุยท์ีม่คีวามสามารถ
ถ้าใช่ เหตุผลของการโดดเดี่ยวเป็นสัตว์โสดๆ 
คอือะไร? คนโสดกค็อืมนษุยท์ีม่คีวามสามารถ
ถ้าใช่ เหตุผลของการโดดเดี่ยวเป็นสัตว์โสดๆ 

ในการสบืพันธ์ุแบบอาศัยเพศเทา่นัน้นะ ทาํไม
คอือะไร? คนโสดกค็อืมนษุยท์ีม่คีวามสามารถ
ในการสบืพันธ์ุแบบอาศัยเพศเทา่นัน้นะ ทาํไม
คอือะไร? คนโสดกค็อืมนษุยท์ีม่คีวามสามารถ

ธรรมชาติไม่ทดแทนอะไรให้เราบ้าง ทําไมเรา
ถึงถูกริดรอนสิทธิในการสืบพันธุ์? คําถาม
มากมายตามมาเป็นหางว่าว แต่ลองคิดดูดีๆ 
สิ ธรรมชาติย่อมมีเหตุผลของมัน
 ป ัจจุบัน โลกกํา ลังเผชิญกับป ัญหา
มากมาย หนึง่ในนัน้คอืการเพิม่ขึน้ของจาํนวน
 ป ัจจุบัน โลกกํา ลังเผชิญกับป ัญหา
มากมาย หนึง่ในนัน้คอืการเพิม่ขึน้ของจาํนวน
 ป ัจจุบัน โลกกํา ลังเผชิญกับป ัญหา

ประชากรมนุษย์ และในอนาคตเราอาจต้อง
เผชิญปัญหาประชากรล้นโลก และนี่เองจึง
ประชากรมนุษย์ และในอนาคตเราอาจต้อง
เผชิญปัญหาประชากรล้นโลก และนี่เองจึง
ประชากรมนุษย์ และในอนาคตเราอาจต้อง

เป็นสาเหตุที่ธรรมชาติคัดเลือกให้เราโสด 
เผชิญปัญหาประชากรล้นโลก และนี่เองจึง
เป็นสาเหตุที่ธรรมชาติคัดเลือกให้เราโสด 
เผชิญปัญหาประชากรล้นโลก และนี่เองจึง

เพื่อลดการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร เป้า
เป็นสาเหตุที่ธรรมชาติคัดเลือกให้เราโสด 
เพื่อลดการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร เป้า
เป็นสาเหตุที่ธรรมชาติคัดเลือกให้เราโสด 

หมายของคนโสดจึงยิ่งใหญ่กว่าคนมีคู่เป็น
ไหนๆ แมต้ลอดชีวิตทีผ่า่นมาเราอาจไมไ่ดร้กัษ์
หมายของคนโสดจึงยิ่งใหญ่กว่าคนมีคู่เป็น
ไหนๆ แมต้ลอดชีวิตทีผ่า่นมาเราอาจไมไ่ดร้กัษ์
หมายของคนโสดจึงยิ่งใหญ่กว่าคนมีคู่เป็น

โลกสกัเทา่ไร ยงัคงใช้ถงุพลาสตกิ ขบัรถปลอ่ย
ควันเสีย หรือเผลอเหยียบต้นไม้ตาย  ความ
โสดนี่แหละคือภารกิจกู้โลกที่สําคัญยิ่ง เป็น
พลังพิเศษสําหรับคนพิเศษเท่านั้นที่ถูกเลือก!
โสดนี่แหละคือภารกิจกู้โลกที่สําคัญยิ่ง เป็น
พลังพิเศษสําหรับคนพิเศษเท่านั้นที่ถูกเลือก!
โสดนี่แหละคือภารกิจกู้โลกที่สําคัญยิ่ง เป็น

 …หรือแท้จริงแล้วปลายทางของชีวิต
มนุษย์มีมากว่าการสืบทอดเผ่าพันธุ์  ไม่ว่า
ตอนนี้คุณจะโสดหรือไม่ คุณค้นพบหรือยังว่า
มนุษย์มีมากว่าการสืบทอดเผ่าพันธุ์  ไม่ว่า
ตอนนี้คุณจะโสดหรือไม่ คุณค้นพบหรือยังว่า
มนุษย์มีมากว่าการสืบทอดเผ่าพันธุ์  ไม่ว่า

จุดหมายที่แท้จริงของชีวิตคุณคืออะไร?
ตอนนี้คุณจะโสดหรือไม่ คุณค้นพบหรือยังว่า
จุดหมายที่แท้จริงของชีวิตคุณคืออะไร?
ตอนนี้คุณจะโสดหรือไม่ คุณค้นพบหรือยังว่า

อ้างอิง : 

การสร้างสปอร์ (Spore Formation) 
สร้างสปอร์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเซลล์  เมื่อสปอร์
การสร้างสปอร์ (Spore Formation) 
สร้างสปอร์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเซลล์  เมื่อสปอร์
การสร้างสปอร์ (Spore Formation) 

แกจ่ะปลวิไปตามทีต่า่งๆ ทีม่สีภาวะเหมาะสมและจะงอก
เป็นตัวใหม่ สัตว์ที่มีการสืบพันธ์ุแบบนี้ ได้แก่ เห็ด รา 
แกจ่ะปลวิไปตามทีต่า่งๆ ทีม่สีภาวะเหมาะสมและจะงอก
เป็นตัวใหม่ สัตว์ที่มีการสืบพันธ์ุแบบนี้ ได้แก่ เห็ด รา 
แกจ่ะปลวิไปตามทีต่า่งๆ ทีม่สีภาวะเหมาะสมและจะงอก

และพลาสโมเดยีมซึง่เป็นสตัว์ทีท่าํใหเ้กดิโรคไขม้าลาเรยี 
เป็นตัวใหม่ สัตว์ที่มีการสืบพันธ์ุแบบนี้ ได้แก่ เห็ด รา 
และพลาสโมเดยีมซึง่เป็นสตัว์ทีท่าํใหเ้กดิโรคไขม้าลาเรยี 
เป็นตัวใหม่ สัตว์ที่มีการสืบพันธ์ุแบบนี้ ได้แก่ เห็ด รา 

การขาดออกเป็นท่อน (Fragmentation) 
สิ่งมีชีวิตพวกที่มีเซลล์ต่อกันเป็นเส้นสายโดยการหัก
การขาดออกเป็นท่อน (Fragmentation) 
สิ่งมีชีวิตพวกที่มีเซลล์ต่อกันเป็นเส้นสายโดยการหัก
การขาดออกเป็นท่อน (Fragmentation) 

เป็นท่อนๆ แต่ละท่อนที่หลุดไปจะแบ่งตัวได้เซลล์ใหม่ที่
ต่อกันเป็นเส้นสายเจริญต่อไป เช่น พวกหนอนตัวแบน 
สาหร่ายทะเล

การสร้างสปอร์ (Spore Formation) สิ่งมีชีวิตจะ
สร้างสปอร์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเซลล์  เมื่อสปอร์
การสร้างสปอร์ (Spore Formation) 
สร้างสปอร์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของเซลล์  เมื่อสปอร์
การสร้างสปอร์ (Spore Formation) 

แกจ่ะปลวิไปตามทีต่า่งๆ ทีม่สีภาวะเหมาะสมและจะงอก
เป็นตัวใหม่ สัตว์ที่มีการสืบพันธ์ุแบบนี้ ได้แก่ เห็ด รา 
แกจ่ะปลวิไปตามทีต่า่งๆ ทีม่สีภาวะเหมาะสมและจะงอก
เป็นตัวใหม่ สัตว์ที่มีการสืบพันธ์ุแบบนี้ ได้แก่ เห็ด รา 
แกจ่ะปลวิไปตามทีต่า่งๆ ทีม่สีภาวะเหมาะสมและจะงอก

การขาดออกเป็นท่อน (Fragmentation) เกิดขึ้นกับ
สิ่งมีชีวิตพวกที่มีเซลล์ต่อกันเป็นเส้นสายโดยการหัก
การขาดออกเป็นท่อน (Fragmentation) 
สิ่งมีชีวิตพวกที่มีเซลล์ต่อกันเป็นเส้นสายโดยการหัก
การขาดออกเป็นท่อน (Fragmentation) 

เป็นท่อนๆ แต่ละท่อนที่หลุดไปจะแบ่งตัวได้เซลล์ใหม่ที่
ต่อกันเป็นเส้นสายเจริญต่อไป เช่น พวกหนอนตัวแบน 
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มีไอเท็มนี้

ติ ด ตั ว 

แล้วจะติด

จ า ย ย ย !

เรื่อง ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล

 ความสนุก ความสุขของ
ชวีติของแต่ละคนย่อมไม่เหมอืน
กัน คนจ�านวนมากอาจสนกุกบั
การสังสรรค์ เอนจอยกับการ
ช้อปปิ้ง ออกผจญภัยในต่าง
แดน หรืออยากใช้ชีวิตกับคน
รักจนนจินรินัดร์ แต่ถ้าเราต้อง
อยู่คนเดียวล่ะ จะท�าอย่างไรให้
มีความสุข ถัดจากบรรทัดนี้...
รับรองคนโสด สนกุ สขุ หรรษา
แน่ๆ 

huffingtonpost.com
buyincoins.com

contemporist.com

primaproductions.com

ซบหมอนวงแขนชายหนุ่ม  นอนหนุนหมอนตักสาว

 จากผลการวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญระบไุว้ว่าความเหงาไรคู้่
ครองเป็นสาเหตุหนึ่งของการนอนไม่หลับ แต่คนโสดทั้ง
หลายไม่ต้องแอบร้องเพลง น้องนอนไม่หลับ หัวใจมัน
กระสับกระส่าย… ตอนนอนอีกต่อไป ด้วยสองหมอนนี้ 
  ไอเท็มหมอนวงแขนชายหนุ่มนี้ช่วยประทังความ
เปล่ียวเหงาของหญิงสาว(หรือชายหนุ่ม) Boyfriend 
Pillow เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกวางขายในเว็บไซต์ มีรูปร่าง
เป็นท่อนแขนครึ่งหนึ่งตั้งแต่หน้าอกขึ้นไป ช่วยสร้าง
อารมณ์ขันเล็กๆ น้อยๆ ให้กับผู้มีไว้ครอบครอง ด้วย
การใช้กอดในเวลากลางคืนยามต้องนอนคนเดียว และ
อีกความพิเศษคอื หมอนวงแขนจะถกูหอ่หุม้ดว้ยเสือ้เชิต้
ตดิกระดมุทีส่ามารถถอดใหอ้ยูใ่นลกัษณะเปลอืยเปลา่ได!้  
  อีกหนึ่งไอเท็มจากฝั่งญี่ปุ่นเจ้าไอเดียหมอน Lap 
Pillow หรอื Hizamakura (หมอนหนนุตกั) มลีกัษณะ
รูปร่างเหมือนตักผู้หญิงในชุดกระโปรงสั้น  โดยได้รับ
การยกย่องในโลกออนไลน์ว่า เป็นผลิตภัณฑ์แห่งการ
รกัษาความเหงา ความเมือ่ยลา้ และสรา้งความผอ่นคลาย  
โดยผูผ้ลติ Tokyo-based manufacturer,Trane ได้
ศึกษาอย่างละเอียดละออว่า ตักเป็นอวัยวะธรรมชาติที่
ช่วยให้การหนุนนอนของมนุษย์มีความสบายที่สุด (แต่
ไม่มีรายงานบอกว่ากระโปรงสามารถถอดไปซักได้หรือ
ไม่!)

เรื่องซิป-ซิป

 สาํหรบัคนมคีูค่งไมรู่ห้รอกว่าการรดูซิปดา้นหลงัของ
เสื้อผ้าด้วยตัวเองมันยากขนาดไหน  อาจต้องใช้ความ
พยายามบดิแขนถงึ 200 องศา หรอืถงึขัน้ใช้วิธีรอ้ยคลปิ
หนีบกระดาษเป็นพวง เพื่อดึงซิปขึ้นลง แต่ทุกปัญหาจะ
หมดไป ถ้าเรามี  Zip her  ตัวช่วยสุดลํ้าจากประเทศ
สหรฐัอเมรกิา เป็นอุปกรณ์ทีถ่กูออกแบบมาพิเศษเหมาะ
สําหรับคนที่อยู่คนเดียว ด้วยห่วงโซ่แบบยืดหยุ่นได้ใน
ทุกความสูงของสรีระ และสามารถเข้าถึงด้านหลังของ
ผู้ใช้ก่อนจะใช้เกี่ยวเข้ากับซิปให้รูดขึ้นรูดลงได้ สาวโสด
สบายใจได้เลย

จูบดูดดื่มกับฝาแก้วกาแฟ

 นักออกแบบหนุ่มเกาหลี Jang WooSeok ครีเอท
ให้แก้วกาแฟ ‘Take Kiss Out’ ออกมาเหมือนใบหน้า
มนุษย์ โดยมีส่วนของจมูกและปากนูนขึ้นมา ซึ่งเจ้าของ
ไอเดียตั้งใจออกแบบอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด แถมยัง
หยิบเอาเค้าร่างใบหน้ามาจากรูปปั้นกรีกโบราณด้วยนะ 
วิธีการใช้ไม่ยาก เพียงยกกาแฟขึ้นดื่มปกติ ก็จะเหมือน
ว่าได้จูบกับคนรัก คล้ายเป็นมอร์นิ่งคิสที่ทําให้คนโสดไม่
อยากหยุดดื่มได้เลยทีเดียว  

cover
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youtube.com/watch?v=HZOuKn1u-
0VQ) 

arip.co.th

คาเฟ่คลายเหงา(ใจ)

 ในกระบวนการฝึกจิตของคนโสดที่ยากอันดับต้นๆ 
คงหนีไม่พ้นความเหงาของการกินข้าวคนเดียว แล้วเรา
จะหาไอเท็มคนกินข้าวด้วยจากไหน?  ตอบเลยแล้วกัน 
ต้องไปเกาหลี เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อไม่นานนี้มีคลิปของร้าน
อาหารแห่งหนึ่งในเกาหลีจัดเซอร์ไพรส์สนุกๆ เอาใจ
คนโสดทั้งหญิง ชาย ให้พวกเขาที่มาคนเดียวไปนั่งโต๊ะ
สําหรับคนโสด หลังจากเมนูอาหารมาเสิร์ฟ ข้อความ
บนจอบนผนงัขา้งๆ โตะ๊กจ็ะทํางานทนัท ีโดยการถามวา่ 
กินคนเดียวสนุกไหม ต้องการคนกินด้วยไหม หากกดปุม่ 
Yes ฉากกัน้กจ็ะถกูเปิดออก กลายเป็นเพศตรงขา้มที่มา
คนเดียวเช่นกัน บ้านเราน่าจะมีแบบนี้บ้าง  ไปคนเดียว 
แต่ได้แฟน เอ้ย! เพื่อนด้วย  

ไออุ่นจากเคสมือถือ ‘รูปมือ‘

 เวลาเห็นใครเดินจับมือเกี่ยวกันแกว่งไปแกว่งมา 
หรือนั่งกุมมือสวีทวิ้ดวิ้วชมแสงจันทร์ คนโสดอย่างเราๆ 
(เหมารวม) ตอ้งรูส้กึสะเทอืนใจกนับา้งละ่ แตโ่ลกนีไ้มไ่ด้
โหดร้ายกับคนโสดไปเสียหมดหรอก เมื่อประเทศญี่ปุ่น
ผลิตเคสมือถือที่มีรูปทรงเป็นมือผู้หญิงขนาดเท่าๆ มือ
คนของจรงิ อยูใ่นลกัษณะทา่กมุมอื เมือ่คนใชจ้บัโทรศพัท์
แนบหูจะเหมือนมีอีกมือสัมผัสแนบแน่นอยู่ด้วยตลอด
เวลา ซึ่งอาจมโนเลยเถิดไปไกลว่ากุมมือแฟนไปคุยไปให้
ขยี้หัวใจเล่นๆ 
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เมื่อความ
โดดเดี่ยว

เ ป็ น สิ่ ง
เ ดี ย ว
ที่ เ ร า มี

เรื่อง : วิชชุตา ลิมปณะวัสส์

 ป ั จ จุ บั น ไ ล ฟ ์ ส ไ ต ล ์ ที่
ก�าลังเป ็นท่ีนิยมอย่างมาก
ในประชากรของประ เทศที่
พัฒนาแล้ว คือ ‘ไลฟ์สไตล์
แบบคนโสด’ ทั้งๆ ที่ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีความล�้าสมัยมาก
ขึน้  การติดต่อส่ือสารสามารถ
เกิดขึ้นได ้อย่างรวดเร็วและ
การปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นอย่าง
ง่ายดาย  ความโสดอาจเป็น
ส่ิงทีค่นรุน่ใหม่เลอืกด้วยความ
สมัครใจ   
 จากผลการส�ารวจพบว่า 
เหตุผลสามอันดับแรกที่ท�าให้
คนสมัยนี้พร้อมใจกันโสด คือ 
อิสรภาพ ความเป็นตัวของ
ตัวเองและในเรื่องของการ
เงิน ซึ่งสอดคล้องกับสถิติ
ของสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่า ใน
ปัจจุบันผู ้หญิงเลือกที่จะอยู ่
เป ็นโสดมากขึ้นเรื่อยๆ โดย
เฉพาะคนที่ประสบความส�าเร็จ
ในหน้าที่การงานและสามารถ
หาเลี้ยงตัวเองได้  
 ผลวิจัยของ ดร.เบลลา 
เอ็ม.เดอเปาโล (Bella M. 
DePaulo) พบว่าการแต่งงาน
น�ามาซึ่งความสุขเพียงไม่นาน
เท่านั้น นั่นคือช่วงเวลาที่ใกล้
กับพิธีแต่งงาน ซึ่งเทียบไม่ได้
เลยกับความสงบสุขที่ยั่งยืน
และสภาพจิตใจและอารมณ์ที่
เสถียรกว่าของคนโสด
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เหน็ไหมวา่ การเป็นโสดไมใ่ชเ่รือ่งเสยีหาย เหน็ไหมวา่ การเป็นโสดไมใ่ชเ่รือ่งเสยีหาย 
มาใช้ชีวิตโสดๆ ให้สนุกกันเถอะ

_หันกลับมารักตัวเอง 
การเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเป็นการสร้าง
พลังงานเชิงบวกต่อการมองโลกได้เป็น
อย่างดี การรู้คุณค่าในตัวเอง ทําให้เรา
เลิกไขว่คว้าตามหาใครสักคน  ดังคํา
กล่าวของ เชอรี่ แลงก์เบิร์ต (Sherri 
Langburt) ผู้เชี่ยวชาญด้านไลฟ์สไตล์ 
ว่า “แม้การตามหาความรักจะเป็นเรื่อง
Langburt) ผู้เชี่ยวชาญด้านไลฟ์สไตล์ 
ว่า “แม้การตามหาความรักจะเป็นเรื่อง
Langburt) ผู้เชี่ยวชาญด้านไลฟ์สไตล์ 

สาํคญั แตส่ิง่ทีจ่าํเป็นยิง่กวา่นัน้กค็อื การ
รักตัวเองให้เป็นเสียก่อน”   
    
_รู้ว่าตัวเองชอบอะไร 
ยิ่งคนเราอยู่กับคนอื่นมากเท่าไหร่ ตัว
_รู้ว่าตัวเองชอบอะไร 
ยิ่งคนเราอยู่กับคนอื่นมากเท่าไหร่ ตัว
_รู้ว่าตัวเองชอบอะไร 

ตนก็จะถูกกลืนมากเท่านั้น ดังนั้นเราจึง
ยิ่งคนเราอยู่กับคนอื่นมากเท่าไหร่ ตัว
ตนก็จะถูกกลืนมากเท่านั้น ดังนั้นเราจึง
ยิ่งคนเราอยู่กับคนอื่นมากเท่าไหร่ ตัว

ควรใช้เวลาช่วงนี้มานั่งทบทวนว่าจริงๆ 
ตนก็จะถูกกลืนมากเท่านั้น ดังนั้นเราจึง
ควรใช้เวลาช่วงนี้มานั่งทบทวนว่าจริงๆ 
ตนก็จะถูกกลืนมากเท่านั้น ดังนั้นเราจึง

แล้วความฝันของเราคืออะไร อะไรที่มี
ควรใช้เวลาช่วงนี้มานั่งทบทวนว่าจริงๆ 
แล้วความฝันของเราคืออะไร อะไรที่มี
ควรใช้เวลาช่วงนี้มานั่งทบทวนว่าจริงๆ 

แรงดึงดูดให้เราเดินเข้าหาและเวลาช่าง
ผา่นไปรวดเรว็เกนิ อาจเริม่ตน้ง่ายๆ ดว้ย
แรงดึงดูดให้เราเดินเข้าหาและเวลาช่าง
ผา่นไปรวดเรว็เกนิ อาจเริม่ตน้ง่ายๆ ดว้ย
แรงดึงดูดให้เราเดินเข้าหาและเวลาช่าง

การจดสิ่งที่ชอบ–ไม่ชอบลงในสมุด เริ่ม
ผา่นไปรวดเรว็เกนิ อาจเริม่ตน้ง่ายๆ ดว้ย
การจดสิ่งที่ชอบ–ไม่ชอบลงในสมุด เริ่ม
ผา่นไปรวดเรว็เกนิ อาจเริม่ตน้ง่ายๆ ดว้ย

ตน้ออกเดินทาง เพราะเชือ่แน่ว่าการเดิน
การจดสิ่งที่ชอบ–ไม่ชอบลงในสมุด เริ่ม
ตน้ออกเดินทาง เพราะเชือ่แน่ว่าการเดิน
การจดสิ่งที่ชอบ–ไม่ชอบลงในสมุด เริ่ม

ทางใหอ้ะไรกบัเราเสมอ การพบเจอผูค้น
แปลกใหม่ สถานที่ วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ทางใหอ้ะไรกบัเราเสมอ การพบเจอผูค้น
แปลกใหม่ สถานที่ วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ทางใหอ้ะไรกบัเราเสมอ การพบเจอผูค้น

และสิ่งต่างๆ รอบตัว บางครั้ง ไอเดียดีๆ 
ก็เกิดขึ้นตอนที่เราไม่ตั้งใจ   
และสิ่งต่างๆ รอบตัว บางครั้ง ไอเดียดีๆ 
ก็เกิดขึ้นตอนที่เราไม่ตั้งใจ   
และสิ่งต่างๆ รอบตัว บางครั้ง ไอเดียดีๆ 

  
_ ได้เวลาเติมทักษะ  
หลังจากรู้ว่าตัวเองชอบอะไร ไม่ชอบ
อะไรแลว้ เวลานีเ้หมาะมากในการพฒันา
หลังจากรู้ว่าตัวเองชอบอะไร ไม่ชอบ
อะไรแลว้ เวลานีเ้หมาะมากในการพฒันา
หลังจากรู้ว่าตัวเองชอบอะไร ไม่ชอบ

ทักษะต่างๆ หรือบางอย่างที่ไม่เคยรู้ว่ามี 
เรยีนรู ้ฝึกฝน เพราะตอนนีเ้รามอิีสระอยา่ง
ทักษะต่างๆ หรือบางอย่างที่ไม่เคยรู้ว่ามี 
เรยีนรู ้ฝึกฝน เพราะตอนนีเ้รามอิีสระอยา่ง
ทักษะต่างๆ หรือบางอย่างที่ไม่เคยรู้ว่ามี 

เตม็ที ่สามารถทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทํา 
เรยีนรู ้ฝึกฝน เพราะตอนนีเ้รามอิีสระอยา่ง
เตม็ที ่สามารถทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทํา 
เรยีนรู ้ฝึกฝน เพราะตอนนีเ้รามอิีสระอยา่ง

ใช้เวลาให้คุ้ม 

_หันกลับมาดูแลตัวเอง _หันกลับมาดูแลตัวเอง 
เมื่อความรักบางทีก็มาพร้อมกับความ
_หันกลับมาดูแลตัวเอง 
เมื่อความรักบางทีก็มาพร้อมกับความ
_หันกลับมาดูแลตัวเอง 

ทุกข์ ทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ ได้เวลา
แล้วล่ะ ที่จะหันกลับมาดูแลตัวเองมาก
ทุกข์ ทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ ได้เวลา
แล้วล่ะ ที่จะหันกลับมาดูแลตัวเองมาก
ทุกข์ ทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ ได้เวลา

ขึ้น ทั้งภายนอกและภายใน กินอาหาร
แล้วล่ะ ที่จะหันกลับมาดูแลตัวเองมาก
ขึ้น ทั้งภายนอกและภายใน กินอาหาร
แล้วล่ะ ที่จะหันกลับมาดูแลตัวเองมาก

ที่มีประโยชน์ ออกกําลังอย่างสมํ่าเสมอ 
‘สุขภาพดี สร้างได้’   
          
_ถึงเวลาตามใจตัวเอง 
เมื่อก่อนตอนมีความรัก เรามักเอาความ
ตอ้งการและความสขุของคนอืน่เป็นทีต่ัง้ 
เพ่ือประคับประคองความสัมพันธ์ให้
ตอ้งการและความสขุของคนอืน่เป็นทีต่ัง้ 
เพ่ือประคับประคองความสัมพันธ์ให้
ตอ้งการและความสขุของคนอืน่เป็นทีต่ัง้ 

ตลอดรอดฝั่ง แต่ตอนนี้เราสามารถทํา
อะไรกไ็ด ้ไมต่อ้งอยูใ่นความคาดหวงัของ
ใคร มีอิสระเท่าที่เราต้องการ ใส่เสื้อยืด
อะไรกไ็ด ้ไมต่อ้งอยูใ่นความคาดหวงัของ
ใคร มีอิสระเท่าที่เราต้องการ ใส่เสื้อยืด
อะไรกไ็ด ้ไมต่อ้งอยูใ่นความคาดหวงัของ

กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ ใช้ชีวิตสบายๆ 
ดูหนังเรื่องที่อยากดู ฟังเพลงที่อยากฟัง 
กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ ใช้ชีวิตสบายๆ 
ดูหนังเรื่องที่อยากดู ฟังเพลงที่อยากฟัง 
กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ ใช้ชีวิตสบายๆ 

รวมถึงไปไหนก็ได้ที่เราอยากไป โดยไม่
ดูหนังเรื่องที่อยากดู ฟังเพลงที่อยากฟัง 
รวมถึงไปไหนก็ได้ที่เราอยากไป โดยไม่
ดูหนังเรื่องที่อยากดู ฟังเพลงที่อยากฟัง 

ต้องพบกับใครครึ่งทาง   

_รู้สึกภูมิใจในตัวเอง _รู้สึกภูมิใจในตัวเอง 
การอยู่คนเดียว ไม่ได้หมายความว่าเรา
ไม่ดี มันอาจแค่ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม 
การอยู่คนเดียว ไม่ได้หมายความว่าเรา
ไม่ดี มันอาจแค่ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม 
การอยู่คนเดียว ไม่ได้หมายความว่าเรา

ค้นหาข้อดีของตัวเองแล้วแสดงออกมา
ให้คนอ่ืนเห็น อย่างน้อยการภูมิใจในตัว
เอง กเ็ป็นแรงขบัเคล่ือน พาเราไปสูค่วาม
ให้คนอ่ืนเห็น อย่างน้อยการภูมิใจในตัว
เอง กเ็ป็นแรงขบัเคล่ือน พาเราไปสูค่วาม
ให้คนอ่ืนเห็น อย่างน้อยการภูมิใจในตัว

สําเร็จในอนาคต    

ความโสดก็เป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่ง ที่ทําให้
เรารู้จักความรัก อาจเป็นการเว้นวรรค 
เพื่อทบทวนบางอย่าง ได้ทําอะไรที่อยาก
ทํา ได้เป็นตัวของตัวเองเท่าที่อยากเป็น 
แค่คิด ก็เริ่มสนุกแล้ว ชีวิตโสด ใช้ซะ 
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มีแฟนแล้ว 

 “ฉนัจะเปล่ียนสถานะความสมัพันธ์ของฉนัไดอ้ยา่งไร” หนึง่คาํถามในระบบขอความชว่ยเหลอืของ
เฟสบุก๊ บง่บอกถงึวิธทีีผู่ใ้ช้จะสามารถเปล่ียนสถานะความสมัพนัธ์ของตนเอง โดยมใีหเ้ลอืกทัง้หมด 
11 สถานะ ไดแ้ก ่โสด (Single) มแีฟนแล้ว (In a relationship) หมัน้แล้ว (Engaged) แตง่งาน
แล้ว (Married) คบหากันแบบไม่ผูกมัด (In an open relationship) คบหากันแบบอธิบายได้
ยาก (It’s complicated) แยกกันอยู่ (Separated) หย่าร้าง (Divorced) ม่าย (Widowed) 
และสองสถานะที่ถูกเพิ่มเข้ามาล่าสุดคือ แต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน (In a civil union) และ 
คบหาระหวา่งเพศเดยีวกนั  (In a domestic partnership) ทา้ยสดุของระบบขอความช่วยเหลือ
นี้มีหมายเหตุบอกไว้ว่า “คุณสามารถใส่ได้เฉพาะคนที่คุณเป็นเพื่อนด้วยลงในสถานะความสัมพันธ์ 
บุคคลนั้นยังต้องยืนยันว่าคุณทั้งคู่อยู่ในความสัมพันธ์ด้วย ก่อนที่บุคคลนั้นจะถูกใส่ในสถานะความ
สัมพันธ์ของคุณ” การเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์จึงถือเป็นการยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่าย 
 จากงานวิจัยของ Carlos Diuk จาก Facebook Data Science เรื่องการสังเกตกลุ่มผู้ใช้
เฟสบุก๊ ทีเ่ปลีย่นสถานะจาก ‘โสด’ มาเป็น ‘อยูใ่นความสมัพนัธ์’  พบว่ากลุ่มคนโสดทีก่าํลงัจะเปลีย่น
สถานะเป็นคนมีคู่ จะเริ่มมีพฤติกรรมโพสต์ข้อความบนหน้าวอลล์ของตนเองมากขึ้น จาก 100 วัน
ก่อนเพิ่มระดับความสัมพันธ์จะอยู่ที่ 1.62 ข้อความต่อวัน และเพิ่มขึ้นจนถึง 1.67 ข้อความต่อวัน 
ซึ่งแม้เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย แต่พบว่าแนวโน้มในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไปทางเดียวกัน 
และเมื่อเข้าสู่ความสัมพันธ์แล้วการโพสต์จะลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเหลือ 1.53 ข้อความต่อวันใน
ช่วง 100 วันหลังจากเปลี่ยนสถานะ นอกจากนั้น Carlos Diuk ยังวิเคราะห์ถึงข้อความในสถานะ
ที่ระบุคําที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ไว้ เช่น รัก ความสุข น่ารัก เมื่อเอาคําที่มีความสุขเหล่านั้น ลบออก
ด้วยคําที่บ่งบอกถึงความทุกข์ เช่น เกลียด เจ็บปวด รู้สึกไม่ดี พบว่าสัดส่วนคําที่ความสุขเพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดหลังจากอยู่ในความสัมพันธ์
 เมื่อกระโดดออกจากแวดวงสังคมออนไลน์ ก็จะเห็นได้ว่าหลากหลายคู่รักนิยมแสดงความรัก
ด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นธรรมเนียมการใส่เสื้อคู่ การใช้สิ่งของคล้ายกันเพื่อ
แสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียว หรือออกเดทในวันหยุด ทั้งหมดแสดงถึงความผูกพันในความสัน
พันธ์ บ่งบอกถึงความสุขของคู่รักที่เบ่งบานหวานช่ืน รอเวลายกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น
ขึ้นไปในอนาคต

แต่งงานกันนะ

• หมั้นหมายด้วยแหวนแต่งงาน
 มหีลกัฐานเกา่แกท่ีส่ดุของแหวนแตง่งานแสดงอยูบ่นภาพเขยีนสมยัอียปิตโ์บราณ อธบิายถงึจดุ
เริม่ตน้ไวว้า่ ตามความเชือ่เกีย่วกบัแมน่ํา้ไนล ์แมน่ํา้แหง่ชวีติของชาวอยีปิต ์บรรดาตน้ไมท้ีข่ึน้อยู ่รมิ
แม่นํ้าไนล์ อาทิ ต้นกก ธูปฤษี ต้นเซจ และต้นปาปิรุส ถือเป็นพืชพันธุ์หลักของเมือง จึงถูกนํามา
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตะกร้า เสื่อ เครื่องประดับ และ แหวนก็เป็นหนึ่งในเครื่องประดับ
ที่นิยมของชาวอียิปต์ ตามที่ปรากฏในภาพเขียนโบราณ ความหมายของวงกลม หมายถึงเวลาที่
เป็นนิรันดร์ พระอาทิตย์ พระจันทร์ อันเป็นที่เคารพบูชา และศักดิสิทธิ์ สําหรับช่องว่างของแหวน
หมายถึง ประตูที่เชื่อมโยงเข้าสู่ สิ่งที่ดี ดังนั้นการให้แหวนแก่กันสําหรับคู่แต่งงาน ก็เป็นสัญลักษณ์ 
ที่บ่งบอกถึงความสุขสงบและความเป็นนิรันดร์ของความรัก ต่อมาแหวนแบบสานของชาวอียิปต์
พบปัญหาที่มักจะสวมอยู่ได้ไม่นาน ขาดหลุดง่าย ไม่คงทน จึงได้นําวัสดุอื่นมาใช้แทน เช่น เขาสัตว์ 
งาช้าง หินแร่ โลหะมีค่าชนิดต่างๆ  และได้ริเริ่มมีการเพิ่มอัญมณีที่มีค่าลงบนแหวนแต่งงาน  เพื่อ
แสดงถึงฐานะของผู้ให้ 
 ธรรมเนียมการให้แหวน กลายเป็นจุดเริ่มต้นของพิธีหมั้น ในสมัยก่อนการมอบแหวนเพียงให้
เพือ่บง่บอกว่า หญงิสาวทีส่วมแหวนคอื หญงิสาวทีจ่ะกาํลังจะเขา้พิธีแตง่งานในเรว็ๆ นี ้เพือ่ป้องกนั
ชายอืน่มาขอ้งเกีย่ว ธรรมเนยีมนีส้บืทอดมายาวนาน ทาํใหพิ้ธีหมัน้ของบา่วสาวมกีารมอบแหวนให้
แก่กันและกันจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันมีแหวนแต่งงาน รูปร่างและวัสดุที่แตกต่างกันไป ทั้งเรื่องของ
เพชร พลอย อัญมณีต่างๆ  ซึ่งในสมัยก่อนนั้นใช้เป็นเครื่องบอกฐานะ และต่อมาจึงมีความเชื่อเข้า
มาเกี่ยวข้องมากมาย แต่อย่างไรก็ตามธรรมเนียมการให้แหวนแต่งงานส่งผลต่อความรู้สึกของคน
ตัง้แตอ่ดตีมาจนถงึสมยัปัจจบุนัดว้ย เสรมิสรา้งความรกั เสรมิสรา้งความเชือ่มัน่วา่จะทําใหคู้แ่ตง่งาน
อยู่กันยั่งยืนตลอดกาล
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•	 เลี้ยงฉลองสละโสดสุดเหวี่ยง
 งานเลีย้งฉลองสละโสดเป็นงานเลีย้งในกลุม่เพือ่นของเจา้บา่วหรอืเจา้สาวผูท้ีก่าํลงัจะบอกลาชีวติหนุม่โสด
สาวโสดก่อนเริม่ต้นชวีติครอบครวัอยา่งเต็มตวั สาํหรบัวา่ทีเ่จา้บา่วเริม่ตน้ขึน้จากการจดัรบัประทานอาหารคํา่
แบบกนัเองขึน้ในคนืกอ่นวันแตง่งาน มกีารยกแกว้ดืม่อวยพรใหก้บัว่าทีเ่จา้บา่ว ตัง้แตน่ัน้มาการแสดงความยนิดี
เนือ่งในโอกาสพเิศษนีก้ถ็กูสบืทอดมาถงึปัจจบุนั หากแตเ่ปล่ียนจากอาหารคํา่ทีเ่รยีบง่ายเป็นงานเล้ียงฉลอง หรอื
แมก้ระทัง่จดัทรปิออกเที่ยวตะลุยราตรีหรือแหล่งบันเทิงต่างๆ โดยมีเพื่อนเจ้าบ่าวหรือญาติฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นผู้
จัดงาน วางแผน จัดการความสนุกความประทับใจก่อนงานแต่งงาน 
 สาํหรบังานเลีย้งฉลองสละโสดใหก้บัวา่ทีเ่จา้สาวนัน้ไมไ่ดแ้ตกตา่งจากฝ่ังเจา้บา่วมากนกั เพียงแตเ่พ่ิงเริม่มี
การจดัการฉลองแบบจรงิจงัอยา่งเป็นทางการเมือ่ไมน่านมานี ้รปูแบบของงานฉลองอาจจะหวานแหววคยุกนั
เฉพาะเรือ่งความรกั หรอืเป็นงานฉลองแบบเตน้กระจายกแ็ลว้แตค่วามชอบของแตล่ะคน แนน่อนวา่เพือ่นเจา้
สาวจะคอยจัดการงานปาร์ตี้เหล่านี้ด้วยความหวังดีต่อเพื่อนและร่วมยินดีกับงานแต่งงานที่จะถึงในไม่ช้า
 จุดมุ่งหมายหลักของงานเลี้ยงฉลองสละโสดคือ เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คู่บ่าวสาว โดยมีกิจกรรม
เฮฮาปารต์ีก้บักลุม่เพือ่นเพือ่ชว่งเวลาทีน่า่จดจาํ แตปั่จจบุนังานเลีย้งฉลองสละโสดเริม่แปลกแหวกแนว และมุง่
เน้นไปทางไม่ถูกไม่ควรขึ้นเรื่อยๆ เช่น การชวนกันเข้าสถานเริงรมย์ ชมการแสดงโชว์โป๊เปลือย หรือสังสรรค์
กันเกินเลยจนรบกวนผู้อื่น การจัดกิจกรรมสดุขัว้แบบนีก้ลายเป็นประเดน็ของหมูบ่า่วสาวรุน่ใหมโ่ดยเรว็ เพราะ
เจา้สาวคงไมเ่หน็ดว้ยทีเ่จา้บา่วของตนจะไปเกินเลยกับผู้หญิงคนอื่น หรือเจ้าบ่าวก็ไม่เห็นด้วยที่เจ้าสาวของตน
จะทําอะไรแผลงๆ จนเกิดขอบเขต ดังนั้นควรรักษาเจตนาเดิมของการเล้ียงฉลองสละโสดไว้ซ่ึงเป็นเรื่องดีที่
จะได้ร่วมแสดงความยินดีกับเหล่าเพื่อน พูดคุย สังสรรค์ด้วยความรู้สึกดีๆ และเป็นความทรงจําที่น่าประทับ
ใจ ก่อนเข้าสู่ชีวิตในรูปแบบใหม่ต่อไป 

•	 งานแต่ง	แต่งงาน
 งานแตง่งาน จดัขึน้เพือ่ใหคู้บ่า่วสาวไดร้ว่มครอบครวัเป็นสามภีรรยากนัถกูตอ้งตามประเพณี เสมอืนจดุเริม่
ตน้ของชวีติคู ่โดยมญีาตมิติรมารว่มเป็นสกัขพียาน งานแตง่งานกจ็ะถกูแบง่ตามขนบธรรมเนยีมวัฒนธรรมทัว่
โลกแตกต่างออกไป สําหรับประเทศไทยแลว้ จะเรียกงานแต่งงานวา่ พธิีแต่งงาน หรืองานมงคลสมรส โดยจะ
เริ่มเกิดจากฝ่ายชายได้ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิง หลังจากที่มีการสู่ขอแล้ว ฝ่ายชายก็จะจัดขบวนขันหมาก และ
จดัพธิแีตง่งาน โดยจะมพีธิทีาํบญุตกับาตรเล้ียงพระ รดนํา้สงัข ์จากนัน้กม็กัจะมกีารกนิเล้ียงหรอืฉลองกนัตาม
สมควร 
 นอกจากประเพณไีทยแลว้ งานแตง่งานในประเพณขีองประเทศอืน่ๆ กม็กัจะองิตามหลกัศาสนาของแตล่ะ
บุคคล ทั้งนั้นมีธรรมเนียมที่แตกต่างออกไป เช่น ใน ประเทศฟิลิปปินส์ จะให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวร่วมกันปล่อย
นกพริาบเพ่ือชวีติคูท่ีย่นืยาว สงบ ประเทศญีปุ่น่จะใหเ้จา้บา่วกบัเจา้สาวดืม่เหล้าสาเกจากถว้ยเดยีวกนัทัง้หมด 3 
ถ้วย คนละ 3 ครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้สามีภรรยากันเรียบร้อยแล้ว หรือในประเทศเยอรมนีคู่แต่งงานใหม่
จะตอ้งเลือ่ยทอ่นไม ้ในงานแตง่งาน เพือ่พสิจูนถ์งึการรว่มแรงรว่มใจ หรอืแมก้ระทัง่ประเทศไทยทีม่ธีรรมเนยีม
การส่งเข้าห้องหอให้ญาติผู้ใหญ่ปูที่นอนให้ เป็นต้น

•	 ทะเบียนสมรส	จดที่บางรัก
 การจดทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสมีความสําคัญต่อคู่แต่งงานอย่างมาก เพราะเป็นเหตุการณ์และ
เอกสารที่มีผลทางกฎหมาย บ่งบอกและยืนยันถึงความสัมพันธ์ อีกทั้งยังเป็นหลักฐานที่ใช้สําหรับการยืนยัน
สิทธิต่างๆ เช่น การรับรองบุตร สินสมรส การฟ้องร้อง สิทธิทางภาษี เป็นต้น การจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จะมีผลทางกฎหมายยาวตลอดไปจนกว่าจะมีการจดทะเบียนหย่า ซึ่งการจดทะเบียนหย่าก็เป็น
ไปตามข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายเช่นกัน 
 ในพักหลังมีค่านิยมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก คู่รักนิยมไปจดทะเบียน
ที่เขตบางรัก เนื่องจากชื่อ ‘บางรัก’ มีคําว่า รัก ซึ่งเป็นมงคล เป็นกําลังใจให้คู่รักให้มีความรักที่ราบรื่นชื่นมื่น
ตลอดไป ไม่เพียงแค่วันแห่งความรัก เขตบางรักก็เป็นอันดับหนึ่งหากกล่าวถึงการจดทะเบียนสมรส สําหรับ
เขต ‘บางจาก’ หรือ ‘บางพลัด’ นั้น กลับตรงกันข้าม เนื่องจากชื่อเขต ที่หมายความไปถึงการจากกันและพลัด
พลาด หลายคู่คิดว่าไม่เป็นมงคลต่อการเริ่มชีวิตครอบครัว
 ปัจจุบันมีสาเหตุและปัจจัยมากมายที่ทําให้คู่สามีภรรยาตัดสินใจไม่จดทะเบียนสมรส หากแต่อยู่เป็น
ครอบครวัอยา่งถูกต้อง ซึง่การจดทะเบยีนสมรสจะดหีรอืไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิและเหตผุลของแตล่ะคูส่ามี
ภรรยา เพราะอยา่งไรกต็ามปัจจยัสาํคญัของการใช้ชีวิตคูค่อืความรกัความเขา้ใจเป็นอันดบัแรกและสาํคญัทีส่ดุ
นั้นเอง
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เรื่อง : วรัญญา บูรณากาญจน์

1. Don’t stop me now – Queen : เพลงนี้เป็นเพลงในอัลบั้มที่เจ็ดของพวกเขาที่พก
ความสนุกสนานมาเต็มรูปแบบ อย่าหยุดฉันนะ คืนนี้ฉันจะมีความสุขแบบสุดๆ ไปเลย ซึ่ง
คนโสดอย่างเราๆ สามารถมีความสุขยามคำ่าคืนกันได้อย่างสุดเหวี่ยงโดยไม่ต้องห่วง
หน้าพะวงหลัง
2.  Girls just want to have fun – Cyndi Lauper  : ในยุค 70s ในสมัยนั้นเรายังถูกตี
กรอบด้วยสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ เธอร้องเพลงนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิงออกมาทำาอะไร

ตามใจต้องการ ฉนัแค่ต้องการทีจ่ะสนกุและไม่ยอมตกอยูภ่ายใต้อำานาจใด เราคดิว่าหลายคนนัน้เลอืก
และต้องการที่จะโสด จึงนำาเพลงนี้มาสนับสนุนว่า เฮ้ย Girls or Guys just want to have fun นะ
3.  เก็บคำาว่ารัก – Gene kasidit : เพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักของคนสองคนที่ไม่ได้คบกัน 
เพราะว่าเมื่อคนหนึ่งชอบอีกคนหนึ่ง คนนั้นกลับชอบอีกคนอยู่ คำาว่ารักของพวกเขาทั้งสองเลยมา
ถึงไม่พร้อมกัน แล้วเราว่าหลายคนก็น่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน
4. เพื่อนไม่จริง – Polycat : วงที่กำาลังเป็นที่นิยมในขณะนี้กับดนตรีซินธ์ปอปยุค 80s และนักร้อง
นำาของวงท่ีมสีไตล์ กับเพลงแอบรกัเพ่ือนท่ีดเูหมอืนจะสดใสแต่ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกไร้หวัง จากท่อน
ที่ว่า “เป็นคนที่เธอไว้ใจ มันก็ดีเท่าไหร่ ไม่เสี่ยงเกินไปกว่านี้ เพราะมันอาจไม่คุ้มกัน อยากเป็นคนสำาคัญ 
แค่เพ่ือนแล้วกนั เพราะฉนัไม่มเีธอไม่ได้” เราน่าจะได้เจอกนับ่อยกบัคนโสดประเภทโสดแอบรกัเพือ่นอย่าง
ในเพลงนี้
5. The upsetter – metronomy : กลบัมาฝังสากลกบัวงอเิลก็ทรอนกิส์/อนิดีป้อปของอังกฤษกนั
บ้างดีกว่าค่ะ เพลงนี้เป็นเพลงในอัลบั้มที่สี่ของเขา Love letters เพลงนี้เป็นเพลงเหงาๆ ที่จะพาคุณ
หลดุวงโคจรออกไปในทีท่ีค่ณุไม่เคยพบเจอ ทัง้มวิสกิวดิโีอและองค์ประกอบเพลงทำาให้รูสึ้กโคตรเหงา
เลย ยิ่งร้องท่อนที่ว่า “…and everyone says that I’m the upsetter but I’m alone and I’m so 
in love. I’ve got it bad and now the heart beats black.”
6. คำาจำากดัความ – Peace Piece : ชือ่วงนีอ้าจไม่ค่อยคุน้หเูท่าไหร่นกั แต่การนัตไีด้ว่าดจีากการเป็น
ผู้ชนะโครงการ Live in Levi’s® เพลงปอปน่ารักสดใสที่ดูจะงงๆ กับการไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของตัว
เองนั้นอยู่ในสถานะตรงไหน เพื่อน แฟน หรืออะไร ถือเป็นอีกนิยามของความเป็นโสดแล้วกัน จริงๆ 
การที่เราไม่จำากัดความว่าสถานะของคุณกับเราเป็นแบบไหนมันก็ดีไปอีกแบบนะ
7. Johnny Delusional – FFS : เป็นการรวมตัวของ Franz Ferdinand วงอาร์ตร็อกจากกลาสโกว์ 
สกอตแลนด์กบั Sparks สองพีน้่องวงร็อกท่ีโดดเด่นในการใช้สำานวนโวหาร ยิง่ทำาให้ซิงเกิล้นีท้ีพ่วกเขา
ได้ออกร่วมกันมคีวามน่าสนใจยิง่ขึน้ กับเนือ้หาท่ีเหมาะสำาหรบัคนโสดท่ีชอบแอบไปปิงคนโน้นคนนีบ่้อยๆ ตาม
รถเมล์ รถไฟฟ้า หรอืแม้แต่รถสองแถว ถงึแม้ว่าฉนัจะต้องการคณุแต่ฉนักไ็ม่มโีอกาส เนีย่แหละชวีติจรงิ
8. I want you but I don’t need you – momus : momus เป็นชื่อในวงการของนิโคลัส คูรี่ นัก
ดนตรี นักเขียนชาวสกอตแลนด์ มาพูดถึงส่วนของเพลงกันบ้าง เพลงนี้บอกประมาณว่า เราอยู่กัน
อย่างน้ีแหละดีแล้ว ถ้าฉันต้องการคุณหรือคุณต้องการฉัน แต่เราไม่ต้องขาดกันไม่ได้ ประหนึ่งว่า
ให้อิสระแก่กันในการตัดสินใจนั่นแหละ ในท่อนที่ว่า “I want you, and I want you to want me to 
want you but I don’t need you. Don’t need you to need me to need you. It’s just me, 
so take me or leave me.”
9. ผมเฉยๆ คณุ – kaoto.od (aka. Kit monotone) : เกาตูดหรือ คติ โมโนโทน ศลิปินอสิระกบัเพลง
ปอปใสๆ ที่แฝงความกวนประสาทเล็กน้อย อย่างเช่นเพลงนี้ที่มีเนื้อหาประมาณว่า เฮ้ย ทำาไมเวลาจะ
ทำาเพลงหรืออะไร จะไม่มีความรู้สึกเฉยๆ บ้างเลยเหรอ อย่างเนื้อเพลงที่ว่า “ไม่ได้รัก ไม่ได้อกหัก ไม่ได้
โกรธ และไม่ได้เสียใจ ไม่ได้หึง ไม่ได้คิดถึงใคร มันผิดนักหรือไง ประหลาดนักหรือไง” ซึ่งคนโสดหลายๆ 
คนก็คงเคยเจอกับเหตุการณ์ที่แบบ ก็โสดแล้วไง ไม่ได้เสียใจนี่นา
10. Artificial Boyfriend – PLOT : วงพล็อตเป็นวงที่มีแนวทางของตัวเองสูงมาก และเนื้อเพลงก็
แตกต่างไม่ค่อยเหมอืนใครด้วยการนำาเอาส่ิงท่ีสังเกตในชวีติจรงิมาแต่งเป็นเพลง โดยเพลงนีแ้ค่ขึน้มา
เนื้อหาก็พีคแล้วกับท่อนที่วนไปวนมาซำ้าๆ ว่า “บางคนมีรักก่อนมีเซ็กส์ บางคนมีเซ็กส์ก่อนมีรัก บาง
คนมีรักและมีเซ็กส์ บางคนมีรักไม่มีเซ็กส์ บางคนมีเซ็กส์ไม่มีรัก” ซึ่งมันโคตรจะจริงเลย แล้วก็ตัดไปที่
คนโสดสองคนมีอะไรกันโดยที่ไม่ได้รักกัน

review

 ทุกคนคงจะสงสัยว่าท�าไม
ต้องเป็นเลขหนึง่สีส่อง กเ็พราะ
เราจะสือ่ถงึวนัที ่14 เดอืน 2 ยงั
ไงล่ะ หรอืกค็อืวนัวาเลนไทน์ วนั
แห่งความรัก เนื่องด้วยฉบับน้ี
เราท�าเรื่องเกี่ยวกับคนโสด พอ
พูดถึงคนโสดเราก็จะนึกถึงคน
ที่ไม่มีความรัก แต่มันจริงหรือ
ที่คนโสดจะไม่มีความรัก 
 มาดูกันว่าในแต่ละเพลง ใน
หนังแต่ละเรื่อง หรือในหนังสือ
แต่ละเล่มทีด่จูะเกีย่วข้องกับคนโสด
นั้นมีอะไรกันบ้าง แล้วพวกเขา
เหล่านั้นจะมีความรักกันไหม ที่
ส�าคญั เขามีความสุขกันหรอืเปล่า
กับความโสดของเขา 

10
4
2

เรื่อง

เพลง

เล่ม
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1.  คล่ืนถีค่วามเหงา – โอตสึ อจิ ิ: คลืน่ถีค่วามเหงา เป็น
ผลงานรวมเรื่องส้ันของ โอตสึ อิจิ นักเขียนแนวลึกลับ
สยองขวญัทีโ่ด่งดงัจากหนงัสอืรวมเรือ่งสัน้ Zoo ภายใน
หนังสือรวมเรื่องสั้นคลื่นถี่ความเหงานี ้ ประกอบไปด้วย 
4 เรือ่งสัน้ ทกุเรือ่งนัน้ ในทกุๆ ตวัละครจะมีกลิ่นอายของ
ความเหงาแทรกเข้ามาอยู่เสมอ นอกจากความเหงาแล้ว
เรายังได้เห็นถึงความเศร้า ความอบอุ่นอย่างประหลาด

และความผูกพันของแต่ละตัวละครที่ไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันเชิงสังคมแม้แต่น้อย
2. ความรักของวัลยา – เสนีย์ เสาวพงศ์ : เรื่องนี้เป็นหนังสือที่ดีและน่าลองอ่าน
เล่มหนึง่ ส่งิทีน่่าสนใจคอืวลัยา ตวัละครหลกัในเล่มเป็นหญงิสาวทีไ่ม่ยอมแต่งงาน
หรือแม้แต่ยอมรับว่าเป็นแฟนกับชายท่ีเธอไปไหนมาไหนด้วย ซึ่งในยุคที่หนังสือ
กล่าวถึง การเป็นคนโสดไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยในบริบทของสังคมไทย แต่ผู้เขียนก็
สามารถทำาให้วัลยาเป็นเช่นนั้นได้ 

1. Chungking express (1994) - Wong Kar-
wai : ภาพยนตร์ดราม่าสัญชาติฮ่องกงของหว่อง
กาไว ผู้กำากับชื่อดังของฮ่องกงที่คอหนังหลายคน
น่าจะรู้จักกันดี ตัวภาพยนตร์นั้นแบ่งเป็นสองเรื่อง
โดยมีฉากเชื่อมคือซุ้มขายอาหารเล็กๆ ที่ตั้งในย่าน 
Chungking ของฮ่องกง บรรยากาศที่เต็มไปด้วย

ผู้คนมากมายในเร่ืองทำาให้รู้สึกถึงความเหงาท่ีเกาะกินจิตใจของตัวละครทั้งหมด 
คนเราเมื่อเหงาก็มีทางที่ต่างกันไป ตำารวจที่โดนเมย์บอกเลิกก็ทำาทุกอย่างที่จะไม่
ให้ความเหงาอยู่กับตัว ตำารวจ 633 ที่ไม่ได้มีชื่อในเรื่องนั้นก็หันไปคุยกับข้าวของ
ในที่พักหลังจากที่แฟนสาวทิ้งไป แต่ทุกคนก็มีความหวังที่จะหลุดพ้นต่างๆ กันไป 
เป็นหนังอีกเร่ืองท่ีเหมาะสำาหรับคนโสดนะคะ ดูแล้วก็อย่าเพิ่งเหงา เพราะทุกคนก็
มีความเหงาเหมือนกัน
2. 36 (2012) - นวพล ธำารงรัตนฤทธิ์ : ภาพยนตร์สัญชาติไทยที่เล่าเรื่องด้วย
ภาพเคลือ่นไหว 36 ชอ็ตทีไ่ม่ต่อเนือ่งกนั และตัวหนงันัน้ไม่ได้ปทูีม่าทีไ่ปของตวัละคร
ก่อนเลย แต่เรากลับรู้ได้ว่าตัวละครในเรื่องเป็นใคร มีนิสัยอย่างไร บรรยากาศใน
เรือ่งกไ็ม่ต่างกบั Chungking express ทีม่คีวามเหงามาแทรกอยูด้่วย และยงัแฝง
ด้วยความเศร้าในช่วงท้ายๆ หลังจากที่ทรายไม่ได้เจอกับอุ้มอีก ความทรงจำาของ
ทรายทีม่ต่ีออุม้กลายเป็นภาพเลอืนลางสจีางๆ เพราะฮาร์ดดสิก์ในปีนัน้ทีท่รายรูจ้กั
กับอุ้มได้พังไป ภาพของอุ้มก็กลายเป็นขีดๆ สีเทา โหลดไม่ติด ซึ่งเป็นการเสียดสี
คนในยุคสังคมดิจิทัลได้เป็นอย่างดี ว่าคนเราบางคนท่ีผ่านมาเจอกันในช่วงระยะ
เวลาหนึ่ง ถ้าไม่มีสิ่งที่มาเตือนความจำาหรือเราไม่ได้เห็นเขาอีก เราจะยังจำาเขาได้
อยู่หรือไม่
3. Her (2013) - Spike Jonze : ภาพยนตร์โรแมนติกไซไฟสัญชาติอเมริกัน
ที่กล่าวถึงชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีความรักกับระบบคอมพิวเตอร์ที่มีบุคลิกภาพ
เป็นผู้หญิง แน่นอนว่าเรื่องนี้ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดหนังเหงาแห่งปีเลยก็ว่าได้ กับ
บรรยากาศเหงาๆ เมื่อมองไปภาพอนาคตที่ทุกคนต่างก็มีความเป็นปัจเจกชน
มากยิ่งขึ้น ยิ่งทำาให้เราต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียว สะท้อนภาพสังคมในอนาคตที่ถูก
คาดการณ์ไว้ ทั้งความสับสนที่เกิดขึ้นกับคนมีรักทั่วๆ ไป เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่
เหมาะกับคำาว่าแปลกมากๆ แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะ
4. Before Sunrise (1995) - Richard Linklater : ภาพยนตร์โรแมนตกิดราม่า
สัญชาติอเมริกัน เนื้อเรื่องดำาเนินด้วยการพบเจอกันระหว่าง เจสซี่ ชายหนุ่มชาว
อเมริกัน และ เซลีน หญิงสาวชาวฝรั่งเศสในรถไฟที่จะไปเวียนนา และตัวหนังไม่มี
อะไรมากกว่าการคุยกันและทำาความรู้จักซ่ึงกันและกันของพวกเขา ซึ่งเราว่าบาง
คร้ังเราอาจได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ พบเจอกันเพียงคร้ังเดียวแล้วก็จากกันไป ซึ่ง

กว่าจะกลับมาเจอกันอีกทีก็คงเป็นภาค Before 
Sunset ในอีก 9 ปีโน่นเลย (ฮา)
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ศ า ส น โ ส ด
_คงไม่ต้องมีพิธีรีตองให้ยุ ่งยากเป็นที่
ล�าบากกับพิธีกรนะครับ	 เพราะเราได้คุย
กับคุณทั้งสองที่ได้รับเชิญมาในวันนี้ไว้
ก่อนแล้ว	 ก่อนอื่น	 ขอเชิญแนะน�าตัวกัน
ก่อนเลยครับ

หญงิ :  พทุธ พทุธดิา อายสุามสบิสามปี เป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัยค่ะ
ชาย : คริสโตเฟอร์ เรียกสั้นๆ ก็คริสต์ เพิ่ง
สี่สิบแปดเมื่อเดือนที่แล้ว เป็นช่างภาพอิสระ
ครับ

_ขอทราบสถานภาพพวกคุณตอนนี้ด้วย
ครับ?

พุทธ : โสดค่ะ
คริสต์ : เหมือนกันครับ แต่ผมมีลูกสาว 
สิบเอ็ดขวบคนนึง

_ความรักในมุมมองของพวกคุณเป็น
อย่างไรครับ?

พุทธ : ฉันขอแบ่งความรักออกเป็น 4 ระดับ
นะคะ จากหน่วยเล็กไปหาใหญ่ คือ ระดับ
แรก เป็นความรักตัวกลัวตาย เราและสัตว์
ทั้งหลายย่อมมีสัญชาตญาณของการเอา
ชีวิตรอด มีความรักชีวิตของตัวเองเป็นที่
ตั้ง แต่ความรักชนิดนี้ก็มีโอกาสที่กลายเป็น
ความเห็นแก่ตัวได้ หากเราใช้มันเป็นเหตุใน
การทำาร้ายชีวิตอื่นเพื่อรักษาชีวิตตัวเอง

ระดับต่อมา คือ ความรักใคร่ปรารถนา 
เป็นความผูกพันในเชิงชู้สาว ดูเหมือนว่าจะ
เป็นการรูจั้กแบ่งใจไปรกัคนอืน่ด้วยใช่ไหมคะ 
แต่ความรกัชนดินีก้ม็าจากความรกัชนดิแรก 
คือเป็นการรักคนอื่นเพื่อให้คนอื่นมารักตัว
เอง ยังคาดหวังให้เขามารักเราอยู่ดี

ระดับที่สาม เป็นความรักที่อิงกับความ
ผูกพันกับผู้ที่เป็นพวกเดียวกันกับตน อย่าง
พ่อแม่รักลูก เพื่อนรักเพื่อน คนไทยรักคน
ไทยด้วยกันมากกว่ารักชาวต่างชาติ ยัง
เป็นรักที่เลือกเมตตาเฉพาะเผ่าพันธุ์ของตน 

release me
เรื่อง: พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ
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กว้างกว่าระดับที่สอง แต่ก็ยังมีการแบ่ง
ความเป็นเขาเป็นเราอยู่ดีค่ะ

ระดบัทีส่ี่ระดบัสุดท้ายนะคะ เป็นรกัทีห่ลดุพ้น
จากกเิลส เกดิจากการมองเหน็ความไม่มี
ตัวตนของตนเอง เมื่อไม่มีความเห็นแก่-
ตวัแล้ว จึงเห็นแก่โลก มีหัวใจที่เปิดกว้าง 
มองสิง่ต่างๆ ทัง้หลายเป็นพีเ่ป็นน้องกนั 
ให้ความรักโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทน 
เป็นรักบริสุทธิ์ที่มาจากใจ จริงใจจริงๆ

คริสต์: ครับ ของผมก็เห็นเหมือนคุณ
พุทธระดับสุดท้าย รักเพื่อนร่วมโลก
เสมือนว่าทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกัน ความ
รักเป็นสิ่งที่มีมาแต่แรกและจะมีตลอดไป 
ภาษาที่เราใช้ ความรู้ที่เรามี ในวันหน้า
อาจถูกลืม ถูกลบล้าง แต่ความรักจะยัง
คงอยู่ ผมเชื่อ

_เท่าที่ฟังดู	 ท�าให้ผมสงสัยเลยนะ	 ว่า
ท�าไมพวกคุณถึงยังโสดกัน?

พุทธ: ถ้ายังไม่เก่งและใจกว้างพอที่จะ
รักใครได้โดยมีแต่ความรู้สึกที่เราให้ฝ่าย
เดียวแล้วมีความสุข ฉันว่าการอยู่คน
เดียวน่าจะดีกว่าค่ะ ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ 
มีรักร้อยหนึ่ง ก็ทุกข์ร้อยหนึ่ง รักมากก็
ทุกข์มาก รักตัวเองให้มากๆ ก่อนดีกว่า
คริสต์:  ผมว่าการมีความรัก ไม่ได้
หมายความว่าคุณต้องไม่โสด มันไม่
เกี่ยวกันนี่ครับ ผมรักคุณ ผมรักคนได้
มากมาย การทีผ่มไม่มคีนให้เรยีกในฐานะ
แฟน ฐานะแม่ของเคธ (ลูกสาวของคุณ
คริสโตเฟอร์ : ผู้เรียบเรียง) เพราะผม
คิดว่าการมีหรือไม่มีมันไม่จำาเป็น การ
อยู่แบบนี้ของผม เป็นพระประสงค์ของ
พระองค์แล้ว

_ประสงค์ของพระองค์?

ครสิต์: ผมเชือ่ว่าการท่ีคนเราจะแต่งงาน 
จะอยู่ด้วยกัน แยกกัน หรือเป็นโสด เป็น
เพราะพระเจ้าเห็นว่าสิ่งนั้นๆ เหมาะสม

ที่สุดแล้วกับเรา อย่างการรับใช้พระเจ้า 
บางคนทำาเป็นทีมจะทำาได้ดีกว่า หรือเป็น
คู่ เป็นครอบครัว ก็ว่ากันไป ทุกคนต่าง
มีความสำาคัญเท่าเทียมกัน มันไม่ใช่บาป
ที่จะอยู่เป็นโสดตลอดชั่วชีวิตของเรา สิ่ง
สำาคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่การหาคู่และมี
ลูกๆ แต่เป็นการรับใช้พระเจ้า

_หากจะให้คนโสดๆ	 อย่างพวกคุณ
เลือกคู่ล่ะ	คุณจะเลือกยังไง

พุทธ: ฉันเห็นว่าการที่คนเราจะเป็นคู ่
ครองกนัได้ ต้องมอีะไรเหมอืนๆ กนั มสีิง่
ที่เสมอกันอยู่สี่อย่าง อย่างแรกเลยก็คือ 
ศรัทธาความเชื่อ ถ้ามีความเชื่อ มีความ
เหน็ไม่ตรงกนัแล้ว กเ็ข้าทำานองฝ่ายหนึง่
คิดฝ่ายหนึ่งขัด คุยเรื่องอะไร ก็เถียงกัน
ตลอด มันจะไปรอดได้ยังไง อย่างที่สอง 
ศลี หรอืความรูจ้กัผดิชอบชัว่ด ีกเ็ช่น เรา
ไม่เที่ยวกลางคืน แต่แฟนเราชอบเที่ยว 
ต้องปาร์ตี้ตลอด ฉันอยากอยู่บ้าน แต่
เธออยากกินเหล้า ถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆ 
สุดท้ายก็คงจบ ทางใครทางมัน อย่าง
ที่สามคือมีจาคะ ความเสียสละ อยู่ด้วย
กันถ้าต่างฝ่ายต่างคิดเอาแต่ได้ นิดๆ 
หน่อยๆ นี่ของฉันนั่นของเธอ ช่วยคนที
ไร อีกฝ่ายถามช่วยทำาไม ไม่ใช่เรื่องของ
เรา แบบนีก้ไ็ม่ได้ละทะเลาะกนัแน่ และอย่าง
สุดท้ายก็คือ ปัญญา มีความเฉลียว
ฉลาด ความรูค้วามเช่ียวชาญทีเ่ก้ือหนนุ 
ส่งเสริมกัน พาให้เจริญก้าวหน้าด้วยกัน
ได้ ต้องมีสี่อย่างนี้ถึงจะเป็นคู่ที่สมบูรณ์ 
อยู่ด้วยกันแล้วจึงจะมีความสุข

คริสต์: คนที่จะมาพบกัน รู้จักสนิทสนม
กัน ผมก็ว่าเขาต้องมีอะไรเหมือนกันอยู่
ไม่น้อย ถ้าเลยไปถึงขั้นแต่งงาน ก็แสดง
ว่าคนนัน้เป็นคนทีพ่ระเจ้าลิขิตไว้ให้แก่เรา
แล้ว ไม่ใช่ส่ิงที่คุณต้องพยายามค้นหา 
ผมไม่จำาเป็นต้องเลือก พระองค์ย่อมรู้
ดีที่สุดว่าใครเหมาะกับผม ผมเพียงแค่
ปฏบิตัติามและทำาหน้าทีข่องผมให้ดีทีส่ดุ 
แค่นั้นเอง

_ถ้าจะให้เลือกระหว่าง	‘โสด	กับ	ไม่โสด’	
เป็นไปได้	คุณทั้งคู่อยากเลือกชีวิตแบบ
ไหน	

พุทธ: ถ้ามองจากมุมมองดิฉันตอนนี้ 
ที่พ่อแม่พี่น้องยังอยู่ครบ ก็ต้องบอกว่า
ชีวิตโสดเป็นชีวิตที่สบายใจดีค่ะ คือเราก็
มเีพือ่น มคีนรูจ้กัทีแ่ต่งงาน มคีรอบครวั 
ก็ได้ยินเขาบ่นกันบ่อยๆ ว่าเดี๋ยวแฟน
นอกใจบ้าง เครียดเรื่องลูกไม่ได้ดังใจ
บ้าง ก็ไม่อยากเอาความสุขของตัวเอง
ไปผูกไว้กับคนอื่น อย่างที่บอกค่ะ คือเรา
ยังรักใครในแบบที่เขาเป็น ‘ตัวเขา’ (เน้น
เสยีง) ไม่ได้จรงิๆ เรากย็งัอยากให้เขาเป็น
อย่างทีเ่ราคดิ เราอยากให้เป็น แต่อีกยีส่บิ
สามสิบปีข้างหน้า ถงึตอนนัน้ครอบครวั
ไม่ได้อยู่กับฉันแล้ว ถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย
ขึ้นมาก็คงอยากมีใครสักคนคอยดูแล 
ตอนนั้นก็อาจไม่อยากโสด คือพูดอย่าง
นี้มันก็ยังมีอัตตาความเป็นเรา ไม่ได้รัก
เพื่อรัก แต่ยังรักเพื่อคาดหวังบางสิ่งอยู่ 
ซ่ึงก็คงจะเป็นความเห็นแก่ตัว แบบทุกๆ 
ครั้งที่เราเป็นเจ้าของ เราก็ยังอยากให้
สิ่งนั้นอยู่ใต้อำานาจบังคับบัญชาของเรา 
คือตัวเราเองบางทียังบังคับไม่ได้ไง ถ้า
จะทุกข์ก็ขอทุกข์เพราะตัวเองดีกว่า เลย
คิดว่าโสดน่ะดีแล้ว

คริสต์:ถ้าผมเจอใครที่คิดว่าใช่อีกครั้ง 
ผมก็ไม่รู้จะเก็บความโสดไว้ทำาไมนะครับ 
แต่ในเมื่อไม่เจอ ก็ไม่ได้เดือดร้อนท่ีจะอยู่
แบบนี้ มีความสุขในทุกๆ วัน ทุกๆ แบบ
ที่เราเป็นเรามี ชีวิตมันก็เท่านี้แหละครับ
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เอือ้เฟอ้ภาพ :  อาจารย์พฤฒพิล ประชมุผล  

My space
เรื่อง : ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล
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 ในอดีต แผ่นเสียงและเครื่องเล่นแผ่นเสียง คือสื่อที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
เพลง ก่อนจะถูกพฒันาอย่างต่อเนือ่งมาสู่ยคุเทปคาสเซต็ต์ ซดี ีมาจนถงึไฟล์ mp3 ในปัจจบุนั 
แต่สำาหรบักลุม่คนทีน่ยิมฟังเพลงกย็งัรำา่ลอืกนัหนาหวู่า เสยีงจากแผ่นเสียงเป็นเสียงอันไพเราะ
เสนาะโสต และสร้างประสบการณ์ทางดนตรีได้เที่ยงตรง บันเทิงหูกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ใดๆ 
  Read me ฉบับนี้จะพาคนนิยม ‘โสต’ มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และกระบวนการบันทึกเสียง
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับ ‘พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียง 
และหีบเพลงไทย’ ที่เกิดจากความตั้งใจของ อาจารย์พฤฒิพล ประชุมผล 
  กระบอกเสียงคือเครื่องเล่นดนตรีที่มีรูปร่างเหมือนทรงกระบอก และเป็นที่นิยมในการฟัง
และการบันทึกเสียงของเจ้านายและขุนนางสมัยรัชกาลที่ 5 จากเนื้อความนับในหนังสือวชิร-
ญาณวิเศษบันทึกไว้ว่า เครื่องฟังและเครื่องพูดที่เกิดขึ้นนี้เป็น ‘ทิพย์โสต’ อันหนึ่งโดยแท้ ซึ่ง
เจ้ากระบอกเสียงเหล่านี้แหละที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งการบันทึกเสียงของสยาม เมื่อ
ชาวยโุรปทำาการอดัเพลงของคณะนายบศุย์ มหนิทร์ ทีน่ำาดนตรไีทยไปทำาการแสดงในเยอรมนี 
พ.ศ.2443 ลงกระบอกเสียง ซึง่ในพิพิธภณัฑ์มกีารจดัแสดงกระบอกเสยีงเก่าอาย ุ106 ปีของ
คณะดนตรีนายบุศย์ไว้ให้ชมด้วย
  ในทุกมุมของพิพิธภัณฑ์ เต็มไปด้วยเร่ืองราวประวัติศาสตร์ของเครื่องบันทึกแผ่นเสียง 
กระบอกเสียงโบราณ ลำาโพงหลากสีสัน ตุ๊กตาสยามสู (ตุ๊กตานางรำาทำาจากไม้เคลื่อนไหวได้ 
ใช้เล่นกบัหบีเสยีงไขลานโบราณ) รวมถงึแผ่นเสยีงเก่าจำานวนมาก โดยส่วนใหญ่เป็นแผ่นเสียง
สมยั ร.5 อาทิ ย่ีห้อค่ายตาไก่, ปาเต๊ะ ฯลฯ อกีทัง้ยงัมแีผ่นเสยีงเพลงสรรเสรญิพระบารม ีฉบบั
แม่ปุน่ แม่แป้น นกัร้องเสยีงเสนาะหใูนราชสำานกัของรชักาลท่ี 5 หน่ึงในแผ่นเสียงอันทรงคณุค่า 
ถกูจัดแสดงไว้ในพพิธิภณัฑ์ให้ผูเ้ข้าชมได้สัมผสัความละเมยีดละไม จนถงึเสยีงเอือ้นแบบเพลง
ไทยเดิมแท้ๆ ผ่านแผ่นซีดีที่บันทึกจากแผ่นเสียงต้นฉบับ ชวนให้อิ่มเอมไปกับเสน่ห์แอนาล็อก
อันเป็นธรรมชาติที่หาไม่ได้ในไฟล์ดิจิทัล
  อาจารย์พฤฒพิล บอกว่า “มนต์เสน่ห์ของการฟังเสยีงจากเครือ่งเล่นกระบอกเสียง อยูท่ี่
ประวตัศิาสตร์ทีแ่ฝงออกมาขณะท่ีเรากำาลังฟัง ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรม ชวีติความเป็นอยูข่อง
ผู้คนในสมัยนั้นๆ รวมถึงศิลปะการขับร้องและรูปแบบเพลง เช่นเพลงพื้นบ้าน ก็จะมีสำาเนียง
เสยีงร้องอกีแบบ หรอืเพลงเป๋ เพลงฉ่อย ต่างกนัไปแต่ละภาค รวมไปถงึววิฒันาการแนวเพลง 
และเนื้อร้องที่สะท้อนความเป็นไปของผู้คนแต่ละยุค”
  เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท่ีถูกเก็บรวบรวมภายในพิพิธภัณฑ์ อาจารย์พฤฒิพลต้อง
เดินทางไปศึกษาข้อมูลหลายต่อหลายประเทศ เสาะหาสะสมมานานกว่า 30 ปี ด้วยหวังเพียง
อยากรับใช้ประวัติศาสตร์ชาติสยาม และให้พิพิธภัณฑ์กระบอกเสียงไทยเป็นตัวเชื่อมรากเหง้า
ของศลิปวฒันธรรมสูรุ่น่ลกูรุน่หลาน โดยอาจารย์เชือ่มัน่ว่า นิทานพืน้บ้าน บทสวดทางพทุธ-
ศาสนา หรือแม้แต่เพลงปลุกใจ สามารถอธิบายอดีตและความเป็นไปของชาติได้
  หน้ากระดาษเพียงคู่เดยีวคงบอกรายละเอยีดไม่ได้เท่ากบัการเข้าไปศกึษาด้วยตวัเอง เพราะ
การได้สมัผสัมนต์เสน่ห์จากกระบอกเสยีงไทยโบราณ ชมการสาธติการบนัทกึเสยีงลงกระบอก
เสียงจริงๆ รวมถึงการแสดงวิธีการเล่นจานเสียงแบบต่างๆ คงเป็นเรื่องที่หาชมได้ยากในยุค
ปัจจบุนั แต่ทัง้นีอ้าจารย์เน้นยำา้ว่า ก่อนเจ้าชมควรโทรศพัท์มาสอบถามก่อนล่วงหน้า เน่ืองจาก
การจัดแสดงมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอยู่ตลอด พร้อมตบท้ายไว้อย่างน่าคิดว่า
  “คนที่ได้ความรู้จากประวัติศาสตร์ตรงนี้ไม่ใช่แค่ผม แต่เป็นลูกหลานไทย”

สุนทรียะของคน ‘โสต’
THE FIRST ANTIQUE PHONOGRAPH&
GRAMOPHONE MUSEUM IN THAILAND

พพิธิภณัฑ์เครือ่งเล่นกระบอกเสยีง	
และหีบเพลงไทย	
THE FIRST ANTIQUE PHONOGRAPH&
GRAMOPHONE MUSEUM IN THAILAND

ตั้งอยู่ที่
เลขที่	15	ซอยลาดพร้าว	43	แขวงสามเสน
นอก	 เขตห้วยขวาง	 กรุงเทพฯ	 10320	
โทรศัพท์	0-2939-9920

มิสเตอร์ อิมิล เบอร์ไลเนอร์ 
ผู้คิดค้นเครื่องเล่นจานเสียงคนแรกของโลก 



50

TK voice

เมื่อพูดถึงความโสด ต่างคนต่างนิยาม
หลากหลายความหมายกันไป ทั้งในแง่มุม 
โสดแล้วเหงา หรือโสดอย่างสบายใจ วันนี้
เรามาฟังนิยามความโสดจากเพื่อนๆ TK 
Park กันว่ามีความคดิเหน็กนัอย่างไรบ้าง
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รวิน - Freelance

“ความโสดคือการอยู่คนเดียว ซึ่งหากมีโลกส่วนตัวสูง 
ก็ยังไม่ควรดูแลใคร เพราะไม่แน่ใจว่าจะสามารถดูแลได้
ดีหรือเปล่า

จรินทร์พร - นักศึกษา

“ความโสดคือภาวะที่ได้เป็นตัวเอง โดยที่
ไม่ต้องไปห่วงคนอื่น ได้ใช้เวลาอยู่กับตัว
เอง ได้ทบทวน ได้มีอิสระในความคิด ใน
การใช้ชีวิต”

สราลี - นักศึกษา

“ความโสดเป็นช่วงเวลาทีไ่ด้ดูแลตวัเอง มี
เวลาใส่ใจตัวเอง สามารถสร้างความดูดี
และมั่นใจได้ด้วยตัวเอง”

กฤษณ - Graphic Designer

“ความโสดไม่มีนิยาม เพราะไม่ได้ภูมิใจใน
ความโสด”

พัทธ์ธีรา - Freelance

“ความโสดคือการจะท�าอะไรก็ได้ ไปที่ไหน
ก็ได้ ตามใจตัวเองได้ ไม่ต้องห่วงหรือ
กังวลอะไร”

ณิชา - พนักงานบริษัท

“ความโสดมาพร้อมกับความอิสระ ได้ใช้
ชีวิตโดยไม่ต้องผูกมัด”
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  พล.อ.อ ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีได้เป็นประธานในพธิี
เปิด “อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ระยะที่ 1” อย่างเป็นทางการ
โดยมี พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำาสำานัก
นายกรัฐมนตรี ผศ.ดร.นพปฎล สุนทรนนท์ รองเลขาธิการ
นายกรฐัมนตรฝ่ีายการเมอืง นายทรงพล สวาสดิธ์รรม ผูว่้าราชการ
จงัหวดัสงขลา นายสมศกัดิ ์ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
นายราเมศ พรหมเย็น รักษาการผู้อำานวยการสำานักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำานวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ นายอารยะ มาอินทร์ รองผู้อำานวยการสำานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ และรักษาการผู้อำานวยการสำานักงานอุทยาน
การเรียนรู้ นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล รองผู้อำานวยการสำานักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู ้และผู้อำานวยการศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ท่ีปรึกษาสำานักงานอุทยาน
การเรียนรู้ นางณัฏ โล่ห์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ ์ บริษัท ปตท.สำารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. และคณะตัวแทนภาคี
เครือข่ายท้องถิ่นให้การต้อนรับ

 อุทยานการเรียนรู ้นครสงขลา ระยะที่ 1 ณ โรงสีแดงแห่งนี้
เกดิขึน้จากความร่วมมอืระหว่างสำานกังานอทุยานการเรยีนรู ้(TK park) 
เทศบาลนครสงขลา และ ปตท.สผ. โดยเปิดบริการเพื่อสร้างการรับรู้
แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นในเบื้องต้น ก่อนการจัดตั้ง
อุทยานการเรียนรู้นครสงขลา หรือ Songkhla Smart Center 
พื้นที่แห่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองสงขลาที่จะเปิดให้บริการ
ในอีกสองปีข้างหน้า
 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อุทยานการเรียนรู้ TK park ได้ผนึก
กำาลังกับหน่วยงานท้องถ่ินทุกภาคส่วนของประเทศไทยสร้างแผน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิภาคในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” จวบจน
ปัจจุบันได้ขยายผลสู่อุทยานการเรียนรู้เครือข่ายจำานวน 30 แห่ง ใน
พื้นที่ 28 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึง “อุทยานการเรียนรู้ นครสงขลา 
ระยะที่ 1 ณ โรงสีแดง” 
 ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา อุทยานการเรียนรู้ TK park มี
บทบาทในการร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดย
ได้มุง่มัน่ขยายเครอืข่าย มุง่เป้าหมายในการกระจายโอกาสการเรยีนรู้
สู ่ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 
เพื่อร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

เปิดตัวอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา 
ณ โรงสีแดง สุดยิ่งใหญ่
ภาครัฐ เอกชน และท้องถิน่ร่วมสร้างแหล่งเรยีนรู ้ครบวงจร เปิดมติใิหม่ ทางวฒันธรรมแก่ชมุชน



อ่าน Read Me
ผ่าน TK App 

ได้แล้ววันนี้

ติดตามความรู ้อื่นๆ ของ TK park ได้ที่ http://www.tkpark.or.th/

และสามารถเข้าใช้ TK app ทาง web Browser ที ่uRl : 

http://tkapp.tkpark.or.th

ดาวน์โหลด TK App และเนื้อหาในแอพพลิเคชั่น ได้ฟรีดาวน์โหลด TK App และเนื้อหาในแอพพลิเคชั่น ได้ฟรี

TK App 
แหล่งรวมสำระควำมรูแ้ละควำมเพลดิเพลนิ 
ให้เดก็ไทยเรยีนรูอ้ย่ำงสร้ำงสรรค์
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